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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

************************************** 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

     ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
               "โครงสร้างพ้ืนฐานดีพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล โปร่งใส          
การพัฒนา ชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ " 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
          พันธกิจที่ 1 การคมนาคมทางน้ าและทางบกมีความสะดวกและปลอดภัย   
          พันธกิจที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ปัญหาความยากจนลดลง 
          พันธกิจที่ 3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
          พันธกิจที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
          พันธกิจที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
          พันธกิจที่ 6 พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
          พันธกิจที่ 7 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
          พันธกิจที่ 8 ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
           ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
           ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 
 ง. การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่        
14  มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

47 
34,006,660.

00 
28 

27,483,600.

00 
34 

60,743,000.

00 
33 

21,277,000.

00 
52 

16,835,000.

00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

9 300,000.00 9 300,000.00 9 300,000.00 9 300,000.00 9 300,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 21 
12,639,000.

00 
21 

13,639,000.

00 
22 

13,759,000.

00 
24 

13,979,000.

00 
24 

12,279,000.

00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 750,000.00 6 750,000.00 6 755,000.00 6 755,000.00 6 755,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

29 
4,490,320.0

0 
26 

4,321,000.0

0 
26 

4,321,000.0

0 
27 

4,417,000.0

0 
27 

4,417,000.0

0 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว 

10 
7,504,000.0

0 
9 

7,304,000.0

0 
9 

7,304,000.0

0 
9 

7,304,000.0

0 
9 

7,304,000.0

0 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

12 
1,020,000.0

0 
12 

1,020,000.0

0 
13 

1,120,000.0

0 
13 

1,120,000.0

0 
13 

1,120,000.0

0 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมือง การบริหาร การปกครอง 

13 
9,320,000.0

0 
22 

12,497,643.

00 
12 

5,558,000.0

0 
13 

3,916,000.0

0 
12 

2,916,000.0

0 

รวม 147 
70,029,980.

00 
133 

67,315,243.

00 
131 

93,860,000.

00 
134 

53,068,000.

00 
152 

45,926,000.

00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
          ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 20,608,380 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 4,751,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 3 58,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 8 11,395,180.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 743,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 12 2,950,800.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 2 70,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 3 340,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร การปกครอง 5 300,400.00 

รวม 52 20,608,380.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายบา้นครู
ณรงค ์โหรวิชิต หมู่ท่ี 9 

ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

226,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 68.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร  

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างหลงัคากนั
แดด ตลาดน ้ าท่าคา หมู่ท่ี 2 

ต าบลท่าคา 
300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว 
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 47.00 เมตร 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลองและล า
ประโดงสาธารณะ หมู่ท่ี 3 

ต าบลท่าคา 
315,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือขดุลอกคลองท่ีต้ืนเขิน 
ขดุลอกคลองสาธารณะ 
จ านวน 3 คลอง 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นนางพร้อย อยูร่่วม 
(ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 5 ต าบลท่า
คา 

260,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 104.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการลาด
ยางไม่นอ้ยกว่า 520 

ตารางเมตร 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลองและล า
ประโดงสาธารณะ หมู่ท่ี 6 

ต าบลท่าคา 
139,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือขดุลอกคลองท่ีต้ืนเขิน 
ขดุลอกคลองสาธารณะ 
จ านวน 2 คลอง 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายศาลเจา้แม่เน้ีย (ช่วงท่ี 2) 

หมู่ท่ี 7 เช่ือมหมู่ท่ี 10 

ต าบลท่าคา 

414,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 165.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการลาด
ยางไม่นอ้ยกว่า 825 

ตารางเมตร 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นนายอว้น (ช่วงท่ี 2) 

หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าคา เช่ือมหมู่
ท่ี 5 ต าบลบางกระบือ อ าเภอ
บางคนที จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 88.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการลาด
ยางไม่นอ้ยกว่า 352 

ตารางเมตร  

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างสะพานท่อ 
คสล. บา้น ส.อบต.สมบติั 
วิเวกวรรณ หมู่ท่ี 9 ต าบลท่า
คา 

423,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จ านวน 1 

แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายศาล
เจา้แม่เน้ีย (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 10 

เช่ือมหมู่ท่ี 7 ต าบลท่าคา 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 173.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการลาดยางไม่นอ้ยกว่า 
865 ตารางเมตร 

10

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายบา้น
นายสมยศ นุตรดิษ (ช่วงท่ี 3) 

หมู่ท่ี 11 ต าบลท่าคา 

487,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระ
ยทางยาว 194.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการลาดยางไม่นอ้ยกว่า 
970 ตารางเมตร 

11

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายศาล
เจา้แม่เน้ีย (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 12 

เช่ือมหมู่ท่ี 2 ต าบลท่าคา 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 153.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการลาดยางไม่นอ้ยกว่า 
612 ตารางเมตร 

12

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ (คลองวดัมณี
สรรค)์ หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าคา 
อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

257,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือขดุลอกคลองท่ีต้ืนเขิน 

ขดุลอกคลองสาธารณะ ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,940 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 

เมตร ปริมาตรดินขดุไม่นอ้ย
กว่า 5,820 ลูกบาศก์เมตร 

13

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 ต าบลท่า
คา อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 

แห่ง 

14

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขดุเจาะบอ่น ้าบาดาล 
PVC หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าคา 
อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล PVC 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 น้ิว ลึก 
120 เมตร 

15

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง
ต าบล 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือให้มีแสงสว่างบริเวณริมทางและชุมชน 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง
ต าบล 

16

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก/
คสล./ลาดยางภายในต าบล 

180,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคม 

ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก/
คสล./ลาดยางภายในต าบล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
ท านบ หมู่ท่ี 5 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

อุดหนุนงบประมาณให้กบั
กลุ่มอาชีพ เช่น ท าขนมไทย
โบราณ จกัสาน ฯลฯ 

18

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
น ้าตาลมะพร้าวแท ้หมู่ท่ี 5 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร 
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตและบรรจุภณัฑน์ ้าตาล
มะพร้าว 

19

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

สนบัสนุนศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรจดัประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 

18,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นศูนยก์ระจายข่าวประชาสมัพนัธ์ดา้น
การเกษตรแก่เกษตรกรทัว่ไป 

เป็นค่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริหารศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

20

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการแข่งขนักีฬาต่อตา้นยา
เสพติดประจ าต าบลท่าคา 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดมี้กิจกรรมร่วมกนั
และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จดัการแข่งขนักีฬาต่อตา้นยา
เสพติดประจ าต าบล 

21

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด (บ าบดัฟ้ืนฟู) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัและฟ้ืนฟู จ านวน 50 คน/12 หมู่บา้น 

22

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการบริการประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นกัท่องเท่ียว 

ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณ
ตลาดน ้าท่าคา 

23

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 8,976,800.0

0 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือและมีชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

อุดหนุนเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุ
จ านวน 1,024 คน 

24

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 2,023,200.0

0 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูพิ้การไดรั้บการช่วยเหลือและมีชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

อุดหนุนเบ้ียยงัชีพแก่ผูพิ้การ 
จ านวน 153 คน 

25

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการช่วยเหลือและมี
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

อุดหนุนเบ้ียยงัชีพแก่ผูป่้วย
เอดส์ จ านวน 20 คน 

26

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสา
ธารณภยั 

123,180.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากธรรมชาติต่างๆ 

สนบัสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจาก
ธรรมชาติ 

27

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ
จิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าคา 

120,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือพฒันาระบบการป้องกนั การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างภูมิคุม้กนั พฒันาภูมิความรู้
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ระดบัชุมชนใน
การเฝ้าระวงัรับมือกบัสาธารณภยั ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏิบติังานของ
เจา้พนกังานในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัภายใตก้องอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งพ้ืนท่ีโดยมี
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินเป็นผูค้วบคุมสัง่การ 

จิตอาสาภยัพิบติัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าคา 

28

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัหาสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 643,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือให้มีสถานท่ีรองรับขยะท่ีมีอยูจ่  านวนมาก 
จดัหาสถานท่ีท้ิงขยะ จ านวน 
1 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีต าบลท่าคา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

- เพ่ือให้ประชาชนอนุรักษแ์ม่น ้ าล  าคลอง - 
เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีต าบลท่าคา 

ด าเนินการปลูกและตดัแต่งก่ิง
ไม ้เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลรวมทั้งก าจดัผกัตบชวา 
วชัพืชริมถนน และล าคลอง
สาธารณะต่างๆ ในเขตต าบล
ท่าคา 

30

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

80,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ืออนุรักษพ์นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินให้อยูต่่อไป 
ััจดัท าฐานขอ้มูลทรัพยากร
ในทอ้งถ่ิน 

31

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) แก่เดก็
นกัเรียนและเดก็เลก็ก่อนวยัเรียน 

785,650.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บอาหารเสริม (นม) ทุกคน 

สนบัสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้นกัเรียนในสงักดั 
สพฐ. และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในเขตพ้ืนท่ี 

32

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ
เดก็เลก็ 

269,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็เลก็ก่อนวยัเรียนไดรั้บอาหาร
กลางวนัทุกคน 

สนบัสนุนค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเดก็เลก็ก่อนวยัเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี 

33

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

จดัซ้ือวสัดกุารศึกษาส าหรับเดก็
ก่อนวยัเรียน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั
ข้ึน 

จดัซ้ือวสัดกุารเรียนการสอน
ให้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
คลองมะขวิด 

34

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโครงการสนบัสนุนครู
ผูช่้วยผูดู้แลเดก็ 

120,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้มีครูผูช่้วยผูดู้แลเดก็ครบทุกห้องเรียน 
สนบัสนุนครูผูช่้วยผูดู้แลเดก็ 
จ านวน 2 คน 

35

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนการจดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไดมี้กิจกรรมร่วมกนัใน
วนัเดก็ 

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวดัเทพ
ประสิทธ์ิคณาวาส จ านวน 
450 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโครงการรู้ภาษาองักฤษ
เพ่ือชีวิตท่ีดีในอาเซียน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กภาษาองักฤษกบัเจา้ของ
ภาษา 

เดก็นกัเรียน จ านวน 362 คน 

37

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวนัแก่เดก็
นกัเรียน 

1,420,000.0

0 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บอาหารกลางวนัทุกคน 
สนบัสนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้นกัเรียนในสงักดั สพฐ. 

38

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการ
ศึกษา) 

155,650.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 

สนบัสนุนค่าหนงัสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบ ค่ากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

39

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการวนัผูสู้งอายเุน่ืองในวนั
สงกรานต ์

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีและสืบสาน
วฒันธรรมพ้ืนบา้น 

ผูสู้งอายใุนเขตต าบลท่าคา 
จ านวน 300 คน 

40

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณีลอย
กระทง 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกเยาวชนไทยในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและเชิดชูเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย 

จดักิจกรรมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

41

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วฒันธรรมตลาดน ้าท่าคา 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมทอดผา้ป่าและ
แข่งขนักีฬาทางน ้า 

42

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูประเพณี
การกวนกระยาสารท วนัสารท
ไทย 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมการแข่งขนักวน
กระยาสารท จ านวน 12 

หมู่บา้น 

43

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว 

โครงการมคัคุเทศก์นอ้ย 30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้เยาวชนไดก้ลา้แสดงออก และพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารแหล่งท่องเท่ียว 

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 
จ านวน 60 คน 

44

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว 

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้าท่าคา และอ่ืนๆ 

45

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการขบัเคล่ือนสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยั จากพิษสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ฉีดวคัซีนป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

46

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

ัุอุดหนุนโครงการผูสู้งอาย ุ 120,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เพ่ือสนบัสนุนการจดักิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายใุนเขตต าบลท่าคา  

47

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการหลกัประกนัสุขภาพใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนและส่งเสริม
การจดับริการในดา้นสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกนัโรค การฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5 

กลุ่ม คือกลุ่มแม่และเดก็ กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุกลุ่มผูพิ้การ กลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง 
และกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีอยู่
ในชุมชน 

48

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร การ
ปกครอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จา้ง 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดร่้วมเป็นคณะกรรมการใน
การจดัซ้ือจดัจา้งงานต่างๆ ของ อบต. 

จ่ายค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง
และผูจ้ดัเก็บและผูบ้นัทึก
ขอ้มูล จปฐ. 

49

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร การ
ปกครอง 

ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร ตาม
โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 

60,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ตต าบลและ
ระบบ LAN 

50

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร การ
ปกครอง 

ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประชุมและอบรมนอกสถานท่ี 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบั
บุคลากร 

51

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร การ
ปกครอง 

โครงการจดัท าประชาคม
หมู่บา้นและประชาคมต าบล 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

จดัท าเวทีประชาคมหมู่บา้น
และประชาคมต าบล 

52

.  

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง 
การบริหาร การ
ปกครอง 

โครงการอบรมเพ่ิมศกัยภาพ 
เจา้หนา้ท่ีและผูน้ าชุมชน 

70,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือพฒันาความรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีและผูน้ า
ชุมชน 

จดัอบรมและศึกษาดูงาน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จ านวนเงิน 20,349,980 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ จ านวนเงิน 17,219,845 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 4,125,789.60 13 3,395,789.60 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 40,000.00 2 40,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 6 10,909,338.00 6 10,803,738.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 290,222.00 2 255,222.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 9 2,599,435.88 9 2,370,904.52 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 1 35,110.00 1 32,310.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 3 233,500.00 3 233,500.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร การปกครอง 4 88,381.00 4 88,381.00 

รวม 43 18,321,776.48 40 17,219,845.12 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม   
ในสัญญา มีดังนี้  

 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายบา้นครู
ณรงค ์โหรวิชิต หมู่ท่ี 9 

ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

226,000.00 214,000.00 0.00 12,000.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

01.โครงการก่อสร้าง
หลงัคากนัแดด ตลาด
น ้าท่าคา หมู่ท่ี 2 ต.ท่าคา 
อ.อมัพวา จ.
สมุทรสงคราม 

300,000.00 95,000.00 95,000.00 205,000.00 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลอง
สาธารณะ หมู่ท่ี 3 ต.ท่า
คา อ.อมัพวา จ.
สมุทรสงคราม 

315,000.00 305,000.00 305,000.00 10,000.00 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต สายบา้นนาง
พร้อยอยูร่่วม (ช่วงท่ี 1) 

หมู่ท่ี 5 ต.ท่าคา อ.อมัพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

260,000.00 257,000.00 257,000.00 3,000.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลอง
สาธารณะ หมู่ท่ี 6 ต.ท่า
คา อ.อมัพวา จ.
สมุทรสงคราม 

139,000.00 123,794.60 123,794.60 15,205.40 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

05.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต สายศาลเจา้แม่
เน้ีย(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 

เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต.ท่าคา อ.
อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

414,000.00 412,000.00 412,000.00 2,000.00 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

06.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต สายบา้นนาย
อว้น (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 8 

เช่ือมหมู่ท่ี 5 ต.บาง
กระบือ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

07.โครงการก่อสร้าง
สะพานท่อ คสล. บา้น ส.
อบต.สมบติั วิเวกวรรณ 
หมู่ท่ี 9 ต.ท่าคา อ.อมัพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

423,000.00 422,700.00 422,700.00 300.00 
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  ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามขอ้บญัญติั/เทศ

บญัญติั 
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

08.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายศาลเจา้แม่เน้ีย(ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 10 เช่ือมหมู่ท่ี 7 ต.ท่า
คา อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

300,000.00 281,000.00 281,000.00 19,000.00 

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

09.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายบา้นนายสมยศนุตรดิษ (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 11 ต.ท่าคา อ.
อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

487,000.00 456,000.00 456,000.00 31,000.00 

11.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
สายศาลเจา้แม่เน้ีย(ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 12 เช่ือมหมู่ท่ี 2 ต.ท่า
คา อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขดุลอกคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองวดัมณี
สรรค)์ หมู่ท่ี 4 

257,000.00 249,000.00 249,000.00 8,000.00 

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 

ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
250,000.00 216,000.00 0.00 34,000.00 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขดุเจาะบอ่น ้าบาดาล PVC หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าคา 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000.00 111,184.00 111,184.00 188,816.00 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วสัดุก่อสร้าง 180,000.00 88,111.00 88,111.00 91,889.00 

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท านบท่าคา หมู่ท่ี 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนน ้าตาลมะพร้าวแท ้หมู่ท่ี 5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

30,000.00 6,503.00 6,503.00 23,497.00 

20.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 8,976,800.00 8,706,300.00 8,706,300.00 270,500.00 

21.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม เบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,023,200.00 2,023,200.00 2,023,200.00 0.00 

22.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000.00 60,000.00 60,000.00 12,000.00 

23.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม ส ารองจ่าย 123,180.00 2,825.00 2,825.00 120,355.00 

24.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

120,000.00 110,510.00 4,910.00 9,490.00 

25.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 643,000.00 289,142.00 254,142.00 353,858.00 

26.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

80,000.00 1,080.00 1,080.00 78,920.00 

27.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 785,650.00 711,326.88 554,775.52 74,323.12 

28.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวนั ศพด.) 

269,500.00 217,560.00 145,580.00 51,940.00 
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ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตามขอ้บญัญติั/ 
เทศบญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

วสัดุการศึกษา 20,000.00 6,800.00 6,800.00 13,200.00 

30.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโครงการสนบัสนุนครูผูช่้วยผูดู้แลเดก็ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

31.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโครงการรู้ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตท่ีดีในอาเซียน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

32.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวนั 1,420,000.00 1,378,000.00 1,378,000.00 42,000.00 

33.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการศึกษา) 155,650.00 122,613.00 122,613.00 33,037.00 

34.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 17,531.00 17,531.00 32,469.00 

35.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูประเพณีกวนกระยาสารทวนัสารทไทย 50,000.00 15,605.00 15,605.00 34,395.00 

36.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การท่องเท่ียว 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000.00 35,110.00 32,310.00 4,890.00 

37.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

120,000.00 13,500.00 13,500.00 106,500.00 

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

โครงการพฒันาเพ่ือผูสู้งวยั สุขกาย สบายจิต 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

39.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล (สปสช.) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

40.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมือง การบริหาร การ
ปกครอง 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

100,000.00 6,200.00 6,200.00 93,800.00 

41.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมือง การบริหาร การ
ปกครอง 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000.00 52,810.00 52,810.00 7,190.00 

42.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมือง การบริหาร การ
ปกครอง 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 28,546.00 28,546.00 21,454.00 

43.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมือง การบริหาร การ
ปกครอง 

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าประชาคม 20,000.00 825.00 825.00 19,175.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 60,743,000.00 16 4,751,000.00 16 4,125,789.60 13 3,395,789.60 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 9 300,000.00 3 58,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 22 13,759,000.00 8 11,395,180.00 6 10,909,338.00 6 10,803,738.00 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6 755,000.00 3 743,000.00 2 290,222.00 2 255,222.00 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

26 4,321,000.00 12 2,950,800.00 9 2,599,435.88 9 2,370,904.52 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 9 7,304,000.00 2 70,000.00 1 35,110.00 1 32,310.00 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 13 1,120,000.00 3 340,000.00 3 233,500.00 3 233,500.00 

8.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 
การปกครอง 

12 5,558,000.00 5 300,400.00 4 88,381.00 4 88,381.00 

รวม 131 93,860,000.00 52 20,608,380.00 43 18,321,776.48 40 17,219,845.12 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอ้วน (ช่วงที่ 2)  
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าคา เชื่อมหมู่ที่ 5 ต าบลบางกระบือ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย (ช่วงที่ 1)  

หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา 
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โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด ตลาดน้ าท่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีกวนกระยาสารทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส 2019 (COVID 19) 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย  หรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะ
ต่อไป สามารถส่งข้อมูลโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3475-3728  หรือโทรสาร 0-3475-3738 หรือ       
EMail : thakha30.2@hotmail.com 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

           (ลงชื่อ)        
                           (นายวินัย  นุชอุดม)   

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 


