
 

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลคลองหาด 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

******************************************* 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548           
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 30 (5)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) 
เทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
เมษายน 2560 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลคลองหาด ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลคลองหาด  
    "คลองหาดตำบลน่าอยู่ แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลคลองหาด  
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
    3. พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน  
    4. พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
    6. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน  
    7. พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

 



 

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลคลองหาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน 
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ 
        3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม 
        4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 
        5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
        6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะและงานอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
        1. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        3. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
        5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
        6. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        7. ส่งเสริมสนับและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทน 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร 
        4. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี 
        5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
        6. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
        2. ส่งเสริมด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
        3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
        4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 



 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
        1. พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่างๆ 
        2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
        3. ปรับปรุง พัฒนา จดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน 
        4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคของประชาชน 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)         
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม 
2559    โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

33 195,512,860 24 137,291,860 24 121,756,860 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

58 42,695,460 46 41,479,460 46 41,414,460 

การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 11,346,000 0 0 0 0 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 4,660,000 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

43 10,708,400 0 0 0 0 

รวม 151 264,922,720 70 178,771,320 70 163,171,320 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน  3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณการจัดทำแผน  3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จ. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  20 กันยายน 
2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 
148,234,769 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,805,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 26 140,068,187.00 

การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 676,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 35 4,685,581.93 

รวม 74 148,234,768.93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคลองหาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

0.00 เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจร
โดยสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ภายในตำบล
คลองหาด 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร 

 
2,024,000.00 เพ่ือพัฒนา

แหล่งน้ำ
บาดาลที่มี
ศักยภาพ 

ภายในตำบล
คลองหาด 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ลูกรังภายใน
ตำบลคลองหาด 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ้างเหมาปรับ
เกรดถนน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับเกรดถนน
ภายในตำบล
คลองหาด 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าและ
แสงสว่างบ้านเขา
ดินไปบ้านเขา
ช่องแคบ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน ม.8,ม.
12 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

 
0.00 เพ่ืออุดหนุน

โครงการขยาย
ประชาชนหมู่ 11 



หมู่ 11 เขตไฟฟ้า 
เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุกหลัง
ครัวเรือน 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

รถจักรยนต์ 
ขนาด 120 ซี ซี  

 
51,000.00 เพ่ือนำมาใช้ใน

การดำเนินงาน
ของเทศบาล
ตำบลคลอง
หาด  

เพ่ือให้การ
ดำเนินการของ
เทศบาลได้อย่าง
รวดเร็ว  

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนขยาย
ไฟฟ้าจากทางเข้า
จุดผ่อนปรนบ้าน
เขาดินช่วงบ้าน
ทับวังมน หมู่ 6  

 
0.00 เพ่ือให้

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ 8  

 
0.00 เพ่ือให้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 8 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 11  

 
0.00 เพ่ือให้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 11 

11. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

0.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
ตำบลคลอง
หาด 

ผู้สูงอายุในตำบล
คลองหาด 

12. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สมทบกองทุน
หลักประกน
สุขภาพ สปสช. 
ตำบลคลองหาด 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

250,000.00 เพ่ือสนับสนุน
ร่วมกับ
โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพชีวิต
ตำบลคลอง
หาด สปสช. 

ประชาชนใน
ตำบลคลองหาด 

13. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อวัคซีนโรค
 

100,000.00 เพ่ือเป็น ภายในตำบล



ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

พิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพ้ืนที่
ตำบลคลอง
หาด 

คลองหาด 

14. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

จัดซื้อสารเคมี
กำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย 

 
100,000.00 เพ่ือป้องกันการ

แพร่ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก 

ภายในตำบล
คลองหาด 

15. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อในพ้ืนที่
เทศบาล 

 
60,000.00 เพ่ือรณรงค์

ประชาสัมพันธ์
การแพร่ระบาด
การเกิด
โรคติดต่อ 

ภายในตำบล
คลองหาด 

16. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

พัฒนาศักยภาพ 
อสม. ตำบลคลอง
หาด 

 
130,000,000.00 จัดฝึกอบรม

พัฒนาความรู้ 
อสม. ตำบล
คลองหาด 

ภายในตำบล
คลองหาด 

17. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
100,000.00 เพ่ือกำจัดลูกน้ำ

ยุงลายซึ่งเป็น
พาหะของโรค
ไม่ให้เกิดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ภายในตำบล
คลองหาด 

18. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

 
50,000.00 เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ภายในตำบล
คลองหาด 

19. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
อาหารเสริมนม 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,466,887.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนในเขต
พ้ืนที่ได้รับ
สารอาหาร 
(นม) ทุกราย 

นักเรียนในเขต
ตำบลคลองหาด 

20. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

4,288,000.00 เพ่ือให้เด็กเล็ก
และเด็ก

นักเรียนในเขต
ตำบลคลองหาด 



ชีวิตที่ดี วัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอครบ
ทุกหมู่ทุกราย 

21. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
วัสดุการศึกษา 
เครื่องเล่น 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

365,500.00 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กให้สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ ์และ
สติปัญญา 

นักเรียนในเขต
ตำบลคลองหาด 

22. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
200,000.00 เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมให้เด็ก
มีพัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนในเขต
ตำบลคลองหาด 

23. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

 
100,000.00 เพ่ือเป็นการ

เชื่อมความ
สามัคคีและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
ตำบลคลองหาด 

24. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สนับสนุนกิจการ
งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

 
150,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนิน
กิจการของศูนย์ 
อปพร.เทศบาล
ตำบลคลอง
หาด 

ตำบลคลองหาด 

25. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง, 
อัคคีภัยและ   
วาตภัย 

 
500,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ต่างๆ ในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ตำบลคลอง
หาด 

ตำบลคลองหาด
และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
  

26. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
สงกรานต์และ

 
80,000.00 เพ่ือรณรงค์และ

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ตำบลคลองหาด 



เทศกาลอ่ืนๆ 

27. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัด
สระแก้วโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
100,000.00 เพ่ือลดปัญหา

ทางสังคม
โดยเฉพาะ
เยาวชนไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด
และอบายมุข
อ่ืน 

พ้ืนที่เขตตำบล
คลองหาด 

28. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดอำเภอ
คลองหาด 

 
100,000.00 ลดการแพร่

ระบายยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ 

ตำบลคลองหาด 

29. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ศูนย์ประสานและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด ทต.คลอง
หาด 

 
100,000.00 เพ่ือส่งเสริม

สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้มีการเฝ้า

ระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

ตำบลคลองหาด 

30. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนการจัด
งานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงาน
กาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

 
80,000.00 เพ่ือส่งเสริม

และรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นอันดี
งาม 

นิทรรศการการ
แสดงผลิตภัณฑ์
และของดีคลอง
หาด 

31. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาด
โครงการจัดงาน
ชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด 

 
100,000.00 เพ่ือให้

ประชาชนใน
พ้ืนทีไ่ด้นำ
สินค้าทางการ
เกษตรมา
จำหน่ายในงาน 

จัดกิจกรรมแสดง
สินค้าทาง
การเกษตร 

32. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรมเพ่ือเป็น
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม  

 
330,000.00 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
ของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน  

การอบรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร  



33. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการ
จัดเตรียมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สระแก้ว  

รายได้
จัดเก็บเอง 

93,800.00 เพ่ือใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์  

เพ่ือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และการส่งเสริม
การออกกำลัง
กาย  

34. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

145,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของ
เด็กนักเรียน  

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก
นักเรียน  

35. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน จำนวน 1 
เครื่อง  

 
59,000.00 เพ่ือดำเนินใช้

ในการ
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือใช้ในการ
กำจัดลูกน้ำยุง 
ยุงลาย  

36. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์เชื่อม
ความสัมพันธ์
ไทย-กัมพูชา 

 
150,000.00 เพ่ือจัดงาน

ประเพณี
สงกรานต์เชื่อม
สัมพันธ์ไทย-
กัมพูชา เพ่ือ
ความสัมพันธ์ที่
ดี 

หมู่ 8 ตลาดลาน
ค้าชุมชนบ้านเขา
ดิน 

37. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลบสระ หมู่ 
1,11 

 
160,000.00 เพ่ือมีพ้ืนที่จัด

กิจกรรมมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีพ้ืนที่
จัดกิจกรรม 

38. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เครื่องสูบน้ำแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดสูบน้ำได้ 
1,130 ลิตรต่อ
นาที  

 
16,000.00 เพ่ือนำมาใช้สูบ

น้ำเพื่อการ
บริการ
ประชาชน  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพียงพอ  

39. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดแก้มลิงใน
คลอง 

 
500,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายขุด
แก้มลิงภายใน
ตำบลคลอง
หาด 

ตำบลคลองหาด 

40. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุน
สำนักงานส่งเสรมิ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้วโครงการ

 
4,500.00 เพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศล
แด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ประชาชน 
ข้าราชการส่วน
ต่างทั่วไปได้ร่วม
กิจกรรม 



ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

เนื่องในวโรกาส
มหามงคลพระ
ชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 
2560  

41. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาดตาม
โครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

 
30,000.00 เพ่ือให้

ข้าราชการ 
พ่อค้าและ
ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงความ
จงรักภักดี 

ประชาชน 
ข้าราชการ มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

42. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี
และการแถลง
ผลงานการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี 

 
20,000.00 เพ่ือให้

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นในการ
ขัดประชุม
ประชาคม 

ประชาชนจำนวน 
13 หมู่บ้าน 

43. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การจัดเก็บระบบ
บัญชี
คอมพิวเตอร์(e-
laas) 

 
100,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุน
การดำเนินงาน
ระบบ
คอมพิวเตอร์
ระบบ(e-laas) 

ฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

44. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ฝึกอบรม ประชุม
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
สำนักงานและ
ผู้นำชุมชน 

 
300,000.00 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริการ สมาชิก 
พนักงาน ผู้นำ
ชุมชนเข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 

45. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
260,000.00 เพ่ือเดินทางไป

ราชการ 
ฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน 
และลูกจ้าง 



46. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดหาอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบล
คลองหาด 

 
100,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล
ตำบลคลอง
หาด 

จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือการ
เรียนการสอน 

47. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุน
ศูนย์บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อำเภอคลองหาด 

 
65,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ ์ค่า
ไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของศูนย์บริการ
ร่วมฯ 

ให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

48. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สำนักงานและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 
500,000.00 เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ 

49. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 
100,000.00 เพ่ือจัดซื้อ 

ปรับปรุงข้อมูล
ละค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
พนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

จัดทำแผนที่ภาษี
ในเขตเทศบาล
ตำบลคลองหาด 
จำนวน 13 
หมู่บ้าน 

50. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การ
ประชาสัมพันธ์/
จัดทำวารสาร
ต่างๆของ
เทศบาล 

 
380,000.00 เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข่าวสารของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

ประชาสัมพันธ์
และจัดทำ
วารสารจำนวน 
1000 เล่ม 



51. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู้เหล็ก
บานเลื่อน,ชุด
รับแขกชนิดไม้,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
,เต็นท ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

247,900.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อน, 
ชุดรับแขกชนิดไม้ 
,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนังมี
ระบบฟอกอากาศ
,เตน็ท ์

52. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน แท่น
ยืนบรรยาย,เก้าอ้ี
ทำงานรุ่น
ใหญ่,โต๊ะ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

31,500.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

แท่นยืนบรรยาย,
เก้าอ้ีทำงานรุ่น
ใหญ,่โต๊ะ 

53. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน,พร้อม
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดมเลเชอร์/
ชนิดLED 

รายได้
จัดเก็บเอง 

49,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดมเลเชอร์/
ชนิดLED 

54. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
กั้นห้อง จำนวน 
3 ห้อง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,000.00 เพ่ือกั้นห้อง
กระจกการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กั้นห้อง จำนวน 
3 ห้อง 

55. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน
ตำบลคลองหาด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพ่ือจัด
โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับ
ประชาชนที่
สนใจเข่าร่ม
โครงการเพื่อมี
อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ 

ประชาชนจำนวน 
13 หมู่บ้าน 

56. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน,โต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจกขนาด5 
ฟุต,4 ฟุต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

12,300.00 เพ่ือเพ่ิมโต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจกให้กับ
พนักงานเพ่ือ
ความสะดวกใน

โต๊ะทำงานพร้อม
กระจกขนาด5 
ฟุต,4 ฟุต 



การปฏิบัติงาน 

57. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงานพร้อม
เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด 
LEDขาวดำ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,600.00 เพ่ือพนักงาน
จะได้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
งานได้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด 
LEDขาวดำ 

58. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

33,600.00 เพ่ือไว้รองรับ
ประชาชนที่มา
ขอรับบริการ
หรือมาติดต่อ
ราชการ 

ชุดรับแขกชนิด
หนัง,ตู้โชว,์โต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจก,เก้าอ้ี
ทำงาน,ตู้ลิ้นชัก 

59. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 6.5 คิว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,500.00 เพ่ือไว้ใช้เก็บน้ำ
ดื่มเพ่ือบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ตู้เย็น ขนาด 6.5 
คิว 

60. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขนาด 18 
หน้า/นาที 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,300.00 เพ่ือให้พนักงาน
ได้มีเครื่องพิมพ์
ใช้งานที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขนาด 18 
หน้า/นาที 

61. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,300.00 เพ่ือให้พนักงาน
มีเครื่องพิมพ์ใช้
งานที่เพียงพอ
และมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ 

62. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ทางด้าน
อัคคีภัย 

โต๊ะทำงานเหล็ก
,โต๊ะวาง
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ,
เก้าอ้ีสำนักงาน,
ชุดรับแขก,เครื่อง
ทำน้ำเย็น 

63. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ 



64. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

63,900.00 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

โต๊ะ
เอนกประสงค์,
เก้าอ้ีพลาสติก 
เกรด A 

65. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ก่อสร้างศาลพระ
พรหม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

490,000.00 เพ่ือเป็นที่ศักกา
ระบูชา เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

ศาลพระพรหม 

66. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ติดตั้งเสาวิทยุ
พร้อมอุปกรณ์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือติดตั้งวิทยุ
ไฟฟ้าตั้งเสา
วิทยุพร้อม
อุปกรณ์เพ่ือใช้
งานในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด 

วิทยุพร้อม
อุปกรณ์ 

67. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ประจำปี 2559 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือส่งเริมการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเพ่ือ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

การแข่งขัน
ฟุตบอล 

68. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดงานกิจกรรม
ทางศาสนา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อ
ปลูกฝังให้รัก
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนจำนวน 
13 หมู่บ้าน 

69. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
รัฐพิธี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

316,000.00 เพ่ือเสริมสรา้ง
ความสามัคคี 
และปลูกฝัง
จิตสำนึกให้รัก
สถาบัน 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน 



70. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์  

รายได้
จัดเก็บเอง 

74,000.00 เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน
เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ  

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง  

71. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อเต็นท์ 3 
หลัง  

 
99,000.00 เพ่ือให้บริการ

ประชาชนใน
การจัดงาน
ต่างๆและเพ่ือ
ใช้ในการจัด
งานต่างๆของ
เทศบาล  

เพ่ือให้มีเตน็ท์
สำหรับบริการ
ประชาชนได้
อย่างเพียง  

72. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

307,181.93 เพ่ือปรับปรุง
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้มี
คุณภาพ 
เตรียมพร้อม
สำหรับการใช้
งาน  

ซ่อมแซม
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ 

73. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

385,000.00 เพ่ือการ
ให้บริการใน
การป้องกัน
และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

การป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล  

74. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

เพ่ือจา่ยเป็นค่า
รับรองในการ
ต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคลผู้มา
นิเทศน์ตรวจงาน 
ทัศนศึกษาดูงาน 

 
150,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า

รับรองในการ
ต้อนรับบุคคล 
คณะบุคคลผู้มา
นิเทศน์ตรวจ
งาน ทัศนศึกษา
ดูงาน 

ผู้มาตรวจงาน 
บุคคลศึกษาดูงาน 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลคลองหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้



มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จำนวนเงิน 3,135,375 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 258,740 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 230,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 6 1,397,603.84 3 98,740.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 16 1,507,771.00 1 160,000.00 

รวม 24 3,135,374.84 4 258,740.00 
 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลคลองหาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม        
ในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1. การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 100,000.00 9/2560 21/12/2559 30 

2. การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จ้างเหมาปรับ
เกรดถนน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 130,000.00 35/2560 30/11/2559 30 

3. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
100,000.00 1,000.00 12/2560 06/01/2560 3 

4. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ

อุดหนุนโครงการ
อาหารเสริมนม 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,466,887.00 218,366.40 1/2560 03/10/2559 7 



ชีวิตที่ดี 

  40,740.00 2/2560 03/10/2559 7 

  663,053.44 2/2560 28/10/2559 43 

  123,704.00 3/2560 01/11/2559 43 

5. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
200,000.00 26,000.00 13/2560 28/12/2559 12 

  32,000.00 14/2560 28/12/2559 12 

  25,000.00 30/2556 28/12/2559 16 

  12,000.00 29/2560 28/12/2559 15 

  15,000.00 31/2560 28/12/2559 17 

  15,000.00 33/2560 28/12/2559 17 

  20,000.00 32/2560 28/12/2559 17 

6. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
สงกรานต์และ
เทศกาลอ่ืนๆ 

 
80,000.00 1,740.00 43/2560 27/12/2559 1 

7. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

145,000.00 26,000.00 13/2560 28/12/2559 12 

  32,000.00 14/2560 28/12/2559 12 

  25,000.00 30/2560 28/12/2559 16 

  12,000.00 29/2560 28/12/2559 15 

  15,000.00 31/2560 28/12/2559 17 

  15,000.00 33/2560 28/12/2559 17 

  20,000.00 32/2560 28/12/2559 17 

8. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม

เครื่องพ่นหมอก
ควัน จำนวน 1 
เครื่อง  

 
59,000.00 59,000.00 13/2560 14/02/2560 7 



คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

9. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู้เหล็ก
บานเลื่อน,ชุด
รับแขกชนิดไม้,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
,เตน็ท ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

247,900.00 8,400.00 2/2560 14/11/2559 7 

  19,500.00 6/2560 14/11/2559 7 

  37,000.00 5/2560 14/11/2559 7 

  99,000.00 7/2560 14/11/2559 7 

10. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน แท่น
ยืนบรรยาย,เก้าอ้ี
ทำงานรุ่น
ใหญ,่โต๊ะ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

31,500.00 4,500.00 11/2560 14/11/2559 7 

  3,900.00 9/2560 14/11/2559 7 

  17,600.00 8/2560 14/11/2559 7 

  5,500.00 10/2560 14/11/2559 7 

11. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน,พร้อม
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED 

รายได้
จัดเก็บเอง 

49,000.00 17,000.00 4/2560 14/11/2559 7 

  32,000.00 3/2560 14/11/2559 7 

12. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
กั้นห้อง จำนวน 
3 ห้อง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

160,000.00 160,000.00 32/2560 21/11/2559 60 

13. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน,โต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจกขนาด5 

รายได้
จัดเก็บเอง 

12,300.00 12,300.00 13/2560 01/02/2560 7 



ฟุต,4 ฟุต 

14. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงานพร้อม
เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด 
LEDขาวดำ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

38,600.00 6,600.00 2/2560 14/11/2559 7 

  32,000.00 3/2560 14/11/2559 7 

15. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

33,600.00 6,900.00 5/2560 16/11/2559 7 

  6,800.00 7/2560 16/11/2559 7 

  14,000.00 6/2560 16/11/2559 7 

  3,900.00 8/2560 16/11/2559 7 

  2,000.00 9/2560 16/11/2559 7 

16. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 6.5 คิว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,500.00 6,500.00 10/2560 13/12/2559 7 

17. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขนาด 18 
หน้า/นาที 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,300.00 3,300.00 4/2560 14/11/2559 7 

18. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,300.00 3,300.00 3/2560 14/11/2559 7 

19. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 136,930.00 19/2560 26/12/2559 1 

20. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

63,900.00 39,900.00 24/2560 30/01/2560 3 



  24,000.00 25/2560 30/01/2560 3 

21. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ก่อสร้างศาลพระ
พรหม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

490,000.00 490,000.00 42/2560 27/12/2559 30 

22. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ค่าใช้จ่ายจัดงาน
รัฐพิธี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

316,000.00 1,000.00 23/2560 20/10/2559 3 

  11,305.00 19/2560 13/10/2559 5 

  186,150.00 5/2560 13/10/2559 5 

  34,000.00 6/2560 13/10/2559 5 

  4,320.00 10/2560 18/11/2559 3 

  3,760.00 12/2560 18/11/2559 3 

  25,840.00 11/2560 18/11/2559 3 

  3,200.00 26/2560 18/11/2559 3 

  3,050.00 9/2560 18/11/2559 3 

  6,000.00 27/2560 18/11/2559 3 

23. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์  

รายได้
จัดเก็บเอง 

74,000.00 1,026.00 25/2560 31/10/2559 1 

24. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

307,181.93 3,000.00 18/2560 17/10/2559 3 

  9,920.00 60/2560 26/10/2559 7 

  1,500.00 29/2560 14/11/2559 1 

  4,530.00 34/2560 14/11/2559 11 

  450.00 62/2560 24/01/2560 1 

  300.00 66/2560 26/01/2560 5 

  7,100.00 71/2560 30/01/2560 1 

  5,540.00 65/2560 26/01/2560 5 

  2,400.00 69/2560 27/01/2560 3 



 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จ.สระแก้ว  

 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมา

ณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมา

ณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมา

ณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

33.0 
195.5

1 
10.0 2.80 2.0 0.23 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี 

58.0 42.70 26.0 
140.0

7 
6.0 1.40 3.0 0.10 0.0 0.00 

3.การพัฒนาด้านการเกษตร
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9.0 11.35 3.0 0.68 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8.0 4.66 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

43.0 10.71 35.0 4.69 16.0 1.51 1.0 0.16 1.0 0.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  550.00 76/2560 14/02/2560 1 



 

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอนจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนงบประมาณเปรียบเทียบตามขั้นตอนจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช. ผลการดำเนินงาน 
      เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที ่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลคลองหาดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ   วันที่   19   เมษายน   พ.ศ. 2560  

    ร้อยเอก    

     ( สุเทพ  มากสาคร ) 

                                            นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด 

  


