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คํานํา 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร�อมความเห็นและข�อเสนอแนะซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
เตาไห เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล อย�างน�อยป<ละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป<  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหประจําป<งบประมาณ 2563 (การดําเนินงานต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  2563) ซ่ึงประกอบด�วยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังยุทธศาสตร�การพัฒนา โดยใช�
การบันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห(e-plan)และแผนการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ 2563 เปHนเครื่องมือหลักใน
การติดตาม พร�อมท้ังนําเสนอความคิดเห็นและข�อเสนอแนะท่ีเปHนประโยชน�ต�อการพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือเปHนแนวทาง
ปรับปรุงให�นโยบายสามารถดาเนินการได�บรรลุเปIาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�
ประชาชนในท�องถ่ิน 
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ส(วนท่ี 1  บทนํา 

------------------------------------------------------------------- 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปHนกระบวนการท่ีแตกต�างกันมีจุดหมายไม�
เหมือนกัน แต�กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช�ด�วยกันอย�างเหมาะสม จะช�วยให�ผู�บริหาร พนักงานองค�การบริหารส�วนตําบล  
พนักงานจ�าง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบล  (อ่ืน ๆ ถ�ามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท�องถ่ินตามแผนงาน โครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงเปHนการติดตามผลท่ีให�ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู�รับผิดชอบแต�ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตา
ไห หรือกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม�ได�ดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีได�กําหนดไว�หรือไม� รวมท้ังงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช�ปMจจัยหรือทรัพยากรต�าง ๆ ในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห ตรวจสอบดูว�าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได�รับปMจจัยหรือทรัพยากรท้ังด�านปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือไม�อย�างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว�าได�ผลตรงตามเปIาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม�เพียงใด มีปMญหาอุปสรรค
อะไรบ�าง ท้ังในด�านการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน และ
ข้ันตอนต�าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปHนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ว�าดําเนินการได�ตามเปIาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม� ทําให�ทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาได�อย�างเปHนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให�ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ�อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปMญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท�องถ่ินแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต�าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู�บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ผู�บริหารระดับหัวหน�าสํานัก/ผู�อํานวยการกอง บุคลากรขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส�วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให�เกิดความ
สอดคล�องกับสภาพพ้ืนแวดล�อมในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลเตาไห 
 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู�การวางแผนการพัฒนาในป<ต�อ ๆ ไปเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค�าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต�องเร�งรีบดําเนินการและจะต�องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานต�าง ๆ ท่ีเปHนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปMญหา
และอุปสรรคก็จะต�องต้ังรับให�ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย�างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปHน
ปMญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ�อนต�องหยุดและถดถอยปMญหาลงให�ได� ดําเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึนต้ังรับให�ม่ันเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท�ายเม่ือมีโอกาสก็จะต�องใช�พันธมิตรหรือผู�มีส�วนได�เสียในองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให�เกิด
ประโยชน�เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต�าง ๆ พร�อมการปรับปรุงและเร�งรีบดําเนินการ สิ่งเหล�านี้จะถูก
ค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดยการติดตามและประเมินผล
ซ่ึงส�งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาอย�างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน เปHนไปตามเปIาหมายประสงค�ท่ีตั้งไว�ได�อย�างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค-ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมุ�งค�นหาแผนงาน โครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วว�าสิ่งใด
ควรดําเนินการต�อไปตามวัตถุประสงค�ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว�างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท�องนั้นว�ามีปMญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปIาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ินท่ีไม�ได�ดําเนินการเปHนเพราะเหตุใด เกิดปMญหาจากเรื่องใด จึงได�กําหนดเปHนวัตถุประสงค�ได�ดังนี้ 
  1. เพ่ือเปHนเครื่องมือในการบริหารราชการท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ซ่ึงจะช�วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให�ทราบความก�าวหน�าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปIาหมายท่ีกําหนดไว� สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปMญหา อุปสรรคในการพัฒนาท�องถ่ินตามภารกิจท่ีได�กําหนดไว� 
  3. เพื่อเปHนข�อมูลสําหรับเร�งรัด ปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร�องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม�เหมาะสมหรือหมดความจําเปHนขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช�จ�ายงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
  5. เพ่ือสร�างความรับผิดชอบของผู�บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู�บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ท่ีจะต�องผลักดันให�การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต�าง ๆ เปHนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�กับให�เกิดประโยชน�กับผู�มีส�วนได�เสีย ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ประชาชนในตําบเตาไห และ
ชุมชนท้ัง  9  หมู�บ�าน  หรือสังคมส�วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร�อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝbายต�าง ๆ ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ข�อ 29 กําหนดว�า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้  
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตา
ไหเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปcดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล�าวและต�องปcดประกาศไว�เปHนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยป<ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป<  
  (4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด�วย  
  1)  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบล คัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
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  3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน   ต�องดําเนินการให�การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป< ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน สี่ป<โดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาให�เหมาะสมกับองค�การบริหารส�วนตําบล 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท�องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือดําเนินการต�อไป 
 
 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�
กําหนดการแบ�งข้ันตอนเพ่ือเปHนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค�และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร�และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข�อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว�ามีวัตถุประสงค�
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว�หรือไม� (ซ่ึงดูได�จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ�ากําหนดไว�แล�วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปHนผู�รับผิดชอบ ใครเปHนผู�ใช�ผลการติดตาม เปHนต�น จากนั้นศึกษาว�าผู�ใช�ผล การนําผลไปใช�
ประโยชน�อย�างไร เม่ือใด ข�อมูลหลัก ๆ ท่ีต�องการคืออะไร ต�องการให�รายงานผลอย�างไร มีข�อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย�างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล�าวอาจใช�วิธีสัมภาษณ�และ/หรือสังเกตแล�วนําผลท่ีได�มากําหนดเปHนวัตถุประสงค�และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค�และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข�อ 2.1 
มาวิเคราะห� แล�วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด�วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค�การติดตามแหล�งข�อมูล เวลาท่ี
เก็บข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และวิธีการวิเคราะห�ข�อมูล จากนั้นสร�างเครื่องมือซ่ึงส�วนใหญ�จะเปHนแบบ
สัมภาษณ�หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน เปHนการดําเนินการตามวัตถุประสงค�และข้ันตอน
ท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีต�องการในชั้นนี้ คือ ข�อมูลจากแหล�งต�าง ๆ ดังนั้น แม�จะวางแผนพัฒนาท�องถ่ินไว�ดีและได�
ข�อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต�ถ�าในเชิงปริมาณได�น�อยก็ต�องติดตามเพ่ิมจนกว�าจะได�ครบข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไว�
ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห�ข�อมูล เปHนการวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ของการติดตามท่ีกําหนดไว�   แต�ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� โดยอาจใช�วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช�น การแจงนับ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย   ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จํานวน เปHนต�น หรืออาจใช�การวิเคราะห�แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท� (Gantt Chart) หรืออาจใช�หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท�องถ่ินเปHนการรายงานให�ผู�เก่ียวข�องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได�
ตามความเหมาะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปHนรายงาน
เชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด�วยก็ได� ความเปHนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค�และประโยชน�ท่ีคาดว�าจะ
ได�รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส�วนท่ี 2  และส�วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ต�อนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบล โดยอย�างน�อยป<ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป< 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก�ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหหรือผู�เก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝbายต�าง ๆ ได�รับรายงานสรุปแล�วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก�ไขปMญหาท่ีได�จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได�ตามความเหมาะสมต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีอํานาจหน�าท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลโดยอย�างน�อยป<ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป<  
 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล

เตาไห 

คณะกรรมการ 

พัฒนา  
อบต.เตาไห 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล

เตาไห 

สภา  
อบต.เตาไห รายงานผล เสนอ 

ตั้งข$อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก 

องค�การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให$ประชาชนในตําบลเตาไห ในที่เป-ดเผยภายในสิบ
ห$าวัน นับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล�าวและต$องป-ดประกาศไว$เป.นระยะเวลาไม�น$อย
กว�าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข$อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



-5- 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปHนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ�หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหใช�ในการเก็บข�อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช�เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�คิดสร�างไว�เพ่ือใช�ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช�น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส�วนประมาณค�า และวิธีการ เปHนต�น และหรือโดยการสร�างเครื่อง
การ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาท� อง ถ่ิน ได� แก�  แบบสอบถาม (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ�  (Interview) และแบบสังเกตการณ�  (Observation) เปHนต�น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหน�าท่ี 
ภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห รวมถึงผู�มีส�วนได�เสียในท�องถ่ินรวมท้ังเกณฑ�มาตรฐาน แบบต�าง ๆ  ท่ีได�
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช�เพ่ือปรับปรุงแก�ไขแล�ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ินไปใช�ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล สรุปข�อมูลท่ีเปHน
จริงต�อไป  
 
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วน
ตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหอย�างน�อยป<ละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบป<ละ 1 ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล�อง (Relevance) เปHนความสอดคล�องของยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได�กําหนดข้ึนมีความสอดคล�องและนําไปกําหนดเปHนวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด�วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู�จริงในองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไหมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก�าวหน�า (Progress) กรอบของความก�าวหน�าแผนงาน โครงการต�าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเปHนโครงการในรอบ 4 ป< วัดได�จากช�องป<งบประมาณและท่ีผ�านมา โครงการท่ีต�อเนื่องจากป<งบประมาณท่ีผ�านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปHนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ�กันระหว�างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได�รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช�ไปในการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปHนต�น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปHนผลท่ีได�จากประสิทธิภาพทําให�เกิดผลลัพธ�และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได�เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปHน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปHนต�น 
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  กําหนดแนวทางการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปHนท่ีจะต�อง
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหในระดับหมู�บ�านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ 
และจังหวัดด�วย เพราะว�ามีความสัมพันธ�และปฏิสัมพันธ�ในเชิงการพัฒนาท�องถ่ินแบบองค�รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค�ประกอบใหญ� ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู�เข�าร�วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต�าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปIาหมายเพ่ือมุ�งตอบปMญหาการติดตามและประเมินผลได�อย�างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได� 
    2) การสํารวจ (survey) เปHนการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู�รับผิดชอบโครงการ
จัดทําไว�แล�ว หรืออาจเปHนข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 
เจ�าหน�าท่ี บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเปHนข�อมูลท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึง
ศึกษาได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได� 
 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหกําหนด
เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต�าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช�เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปHนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท�องถ่ิน เช�น การทดสอบและการวัด
โครงการก�อสร�างถนนลาดยางชนิดแอลฟMลท�ติกคอนกรีต จะใช�การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช�การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ เปHนต�น 
  3.2 การสัมภาษณ� (Interviews) อาจเปHนการสัมภาษณ�เด่ียว หรือกลุ�มก็ได� การสัมภาษณ�เปHนการ
ยืนยันว�า ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ผู�ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ�
ถูกแบ�งออกเปHน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ�แบบเปHนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใช�แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ� และการสัมภาษณ�
แบบไม�เปHนทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�าย ๆ กับการพูดสนทนาอย�างไม�มีพิธีรีตอง          ไม�เคร�งครัดใน
ข้ันตอน 
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  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไหใช�การสังเกตเพ่ือเฝIาดูว�ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
(Participant observation) เปHนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร�วมกับประชาชา
ชนในหมู�บ�านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร�วมกัน (2) การสังเกตแบบไม� มีส�วนร�วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปHนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง 
และความสัมพันธ�ของผู�มีส�วนได�เสียในองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู�  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปHน ความต�องการของประชาชนในตําบล/องค�การบริหารส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบล
เตาไหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหจะมีการบันทึกการสํารวจ และ
ทิศทางการสํารวจไว�เปHนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�และโครงการมีความจําเปHน
อย�างยิ่งท่ีจะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเปHนเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา ปMญหาความต�องการของประชาชนใน
ท�องถ่ิน สาเหตุของปMญหา แนวทางการแก�ไขปMญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปIาประสงค� ค�าเปIาหมาย กล
ยุทธ� แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
5. ประโยชน-ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน�ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช�แก�ไขปMญหาต�าง ๆ ระหว�างดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใช�สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต ประโยชน�ต�าง ๆ แยกเปHนหัวข�อได� ดังนี้ 
  1. ได�ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ�ต�าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทําให�วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได�ทราบถึงข�อดี ข�อเสีย ข�อบกพร�องต�าง ๆ ตลอดจนปMจจัยท่ีทําให�แผนพัฒนาท�องถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท�องถ่ินมีปMญหา ทําให�สามารถแก�ไขได�ทุกจุด ตรงเปIาหมายอย�างทันท�วงที ท้ังในปMจจุบันและอนาคต 
  3. ช�วยให�การใช�ทรัพยากรต�าง ๆ เกิดความประหยัด คุ�มค�าไม�เสียประโยชน� ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห�ข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต�องการ สภาพปMญหาต�าง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปHนโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข�อมูลท่ีเปHนจริง ทําให�ได�รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู�มีส�วนได�เสีย หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรต�าง ๆ 
  5. กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกต�อหน�าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร�นในการแก�ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข�อมูลให�เปHน
ปMจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ปลัด/รองปลัด ผู�บริหารระดับสํานัก/กอง/
ฝbายต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห สามารถวินิจฉัย สั่งการได�อย�างถูกต�อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท�องถ่ินให�สอดคล�องกับสภาพความเปHนจริงและตามอํานาจหน�าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต�าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก�ไขและปIองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได�  
  7. ทําให�ภารกิจต�าง ๆ ของบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห แต�ละคน แต�ละสํานัก/กอง/ฝbายต�าง ๆ มีความ
สอดคล�องกัน ประสานการทํางานให�เปHนองค�รวมของหน�วยงาน ทําให�เปIาหมายขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเกิดความสําเร็จตาม
เปIาหมายหลัก มีความสอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให�เปHนไปและตรงตามวัตถุประสงค�ของโครงการ กิจกรรม งานต�าง ๆ และ
ประชาชนพึงพอใจเมื่อได�รับการบริการประชาชนในเขตตําบลเตาไห 
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ส(วนท่ี 2   
การติดตามและประเมินผล 

-------------------------------------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2.1 ยุทธศาสตร-การพัฒนา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเปHนแผนท่ีกําหนดระยะเวลา 5 ป< พ.ศ. 2561-
2565  ซ่ึงเปHนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหท่ีกําหนดยุทธศาสตร� และแนวทาง
การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี อําเภอเพ็ญ  และแผนชุมชนตําบลเตาไห  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีรายละเอียด ดังนี้ 
    วิสัยทัศน- 
                   วิสัยทัศน-การพัฒนาองค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 
ยุทธศาสตร-ขององค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 

 วิสัยทัศน- 

  “ ท�องถ่ินน�าอยู�   ควบคู�คุณธรรม   น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  ยุทธศาสตร- 
  ประกอบด�วยยุทธศาสตร�  จํานวน  ๘  ด�าน  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส  
4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและ

นันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  การปIองกันบรรเทาสาธารณภัย  การ

รักษาความสงบเรียบร�อย  การปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 
8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
9.  
เป?าประสงค- 
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มุ�งหวังเปHนอย�างยิ่งท่ีจะพัฒนาท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�า ซ่ึงจะ

ส�งผลทําให�ประชาชนมีความเปHนอยู�ท่ีดีและมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  จึงได�กําหนดเปIาประสงค�เพ่ือให�สามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว�  ดังนี้ 
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            1. เพ่ือก�อสร�างและซ�อมบํารุงโครงสร�างพ้ืนฐานในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ให�มี
ความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ด�านอ่ืน ๆ  ให�ประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ด�าน
คมนาคมขนส�ง  ด�านความสงบเรียบร�อยและความสงบสุขของประชาชนและด�านเศรษฐกิจ 

                      2. เพ่ือเปลี่ยนวิธีคิดของคน  โดยเรียนรู�จากการกระทําเพ่ือให�เกิดองค�ความรู�ท่ีสามารถคิดเปHน  
ทําเปHน   
                      3. เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว  เพ่ือเปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานข้ันตํ่า  โดยประชาชนผู�ด�อยโอกาสได�รับความช�วยเหลือ  
เพ่ือให�สามารถพ่ึงตนเอง  และอยู�รอดได�ในสังคมและเศรษฐกิจท่ีดี  มีภูมิคุ�มกัน  มีตัวแทนและอาสาสมัครท่ีให�ความ
ช�วยเหลือท่ีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ี  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมาย  การจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห�เปHนไปครบถ�วนอย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม 
                       4. เพ่ือพัฒนางานการสาธารณสุข  และพัฒนาสุขาภิบาลชุมชน  ให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองและครอบครัว  ชุมชนมีสุขลักษณะท่ีดี  สะอาดปลอดภัยเปHนไป
ตามเกณฑ�มาตรฐานข้ันตํ่าท่ีควรจะเปHน  โดยประชาชนมีความรู�ในการปIองกันตนเองให�พ�นจากโรคระบาดและโรคไม�
ระบาด  รู�จักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตัวแทนสุขภาพและประชาคมสุขภาพในชุมชนมีขวัญและกําลังใจ  มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมาย 
                        5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐาน  โดยผู�เรียนมีความรู�คู�คุณธรรม  นําความรู�ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�อย�างเหมาะสม  ส�งเสริมให�บุคคลมีโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู�ทักษะชีวิตในการ
ดําเนินชีวิต  มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได�ในสถานการณ�โลกปMจจุบัน  และเพ่ือสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมอันดี
งาม  โดยเน�นการเรียนรู�แก�นแท�ของวัฒนธรรม  ความเชื่ออันเปHนวิถีท่ีดีงาม  ถูกต�อง  ไปพร�อมกับการจัดกิจกรรม
ภายใต�หลักแห�งศาสนาให�ประชาชนได�นําหลักการแห�งความเชื่อถือท่ีถูกต�องและความรู�  ภูมิปMญญามาปรับใช�กับ
ชีวิตประจําวันได�อย�างเหมาะสม  นักเรียนและเยาวชนมีโอกาสได�เรียนรู�กับการถ�ายทอดทักษะชีวิต  ควบคู�ไปกับการ
เรียนวิชาการ  โดยสร�างโอกาสให�กับชาวบ�านมีรายได�จากภูมิปMญญาท�องถ่ิน  ตามศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง 
                         6. เพ่ือพัฒนาและฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ�ของแหล�งอาหารตาม
ธรรมชาติเช�นเคยมีมาในอดีต  ไปพร�อมกับการจัดการสิ่งแวดล�อม  เพ่ือให�ชุมชนน�าอยู�  ปราศจากสิ่งท่ีไม�พ่ึงประสงค�  
หรือรบกวนการอยู�ตามปกติสุข  มีความสะอาด  เปHนระเบียบเรียบร�อย  ลดความขัดแย�งในชุมชน 
                          7. เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต�รัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน  เพ่ือให�ระบอบ
ประชาธิปไตยเปHนไปอย�างสุจริตในขอบข�ายของกฎหมาย  ควบคู�ไปกับสังคมท่ีมีความสมานฉันท�  กับระบบการ
ปกครองตนเองโดยประชาชน  เพ่ือประโยชน�สุขส�วนรวม  เน�นการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร�อย  
สามารถปIองกันและรักษาทรัพย�สิน  เอ้ือต�อการปIองกันและส�งเสริมให�ชุมชนปลอดยาเสพติดด�วยกระบวนการภาค
ประชาสังคม 
                         8. เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานให�ได�รับการรับรองมาตรฐาน  การบริหารจัดการ  การเงิน  การ
คลัง  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาท�องถ่ิน  การบริการประชาชน  โดยสนับสนุนการมีส�วนร�วมขององค�กร
ชุมชน  (Public  Function)  พัฒนาระบบข�อมูลข�าวสาร  ให�บริการอาคารสถานท่ีและอํานวยความสะดวกด�วย
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย  พนักงานมีหัวใจบริการ  ควบคู�กับการพัฒนาศักยภาพขององค�กร  ภายใต�แนวทางการ
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

๑. จํานวนการก�อสร�างและปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา 
๒. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟIาและไฟฟIา
สาธารณะให�ครบทุกครัวเรือน 
๓. จํานวนปริมาณการขยายประปาให�ครบทุก
ครัวเรือน 
๔. จํานวนการได�รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช�น  
โทรศัพท�สาธารณะ  เปHนต�น 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  
รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

๑. จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิต  และจํานวน
ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย� 
๒. จํานวนครัวเรือนและกลุ�มอาชีพท่ีมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
๓. จํานวนตลาดและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนอย�าง
มีระบบ 

๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 

๑. ประชาชนผู�ด�อยโอกาสได�รับการดูแลอย�างท่ัวถึง
และเปHนธรรม 
๒. มีเครือข�ายและอาสาสมัครด�านการพัฒนาสังคมท่ี
เข�มแข็งและปฏิบัติหน�าท่ีทันต�อเหตุการณ� 
๓. ผู�ด�อยโอกาสในสังคมได�รับการส�งเสริมและ
สงเคราะห�ท่ีเปHนธรรมท่ัวถึง 

๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
 

๑. ประชาชนมีความรู�ในการปIองกันตนเองจากโรค
ร�ายต�างๆ ในภาวการณ�ปMจจุบัน 
๒. มีเครือข�ายสุขภาพชุมชนท่ีเข�มแข็งและปฏิบัติ
หน�าท่ีด�านสุขภาพท่ีทันการณ� 
๓. ประชาชนมีโอกาสออกกําลังกายมากข้ึนและ
เจ็บปbวยน�อยลง 
๔. สุขาภิบาลชุมชนท่ีดีข้ึน  เกิดโรคระบาดและไม�
ระบาดในชุมชนน�อยลง 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 

๑. ประชาชนได�รับการพัฒนาด�านคุณธรรม  
จริยธรรม  ควบคู�ไปกับการศึกษาหาความรู� 
 



ยุทธศาสตร-การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
 ๒. บุคลากรได�รับการพัฒนาทางการศึกษา  ปราชญ�

ชาวบ�านเปHนธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนง 
๓. ประชาชนได�รับการพัฒนาและส�งเสริมด�านการ
กีฬา  อุปกรณ�และสถานท่ีเล�นกีฬาท่ีเหมาะสม 
๔. ประชาชนได�รับการส�งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณี  วัฒนธรรม  ควบคู�กับการศึกษาแสวงหา
ความเชื่อท่ีถูกต�องและเหมาะสม 
๕. ชุมชนได�รับการส�งเสริมการจัดงานทางด�านรัฐพิธี  
ราษฎร�พิธี  เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
๖. ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมได�รับการบูรณะปฏิสังขรณ�   

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

๑. จํานวนของการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดล�อมให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
๒. จํานวนแหล�งอาหารตามธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ� 
๓. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ําเน�าเหม็นใน
ชุมชนลดลง 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  
การปIองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ
เรียบร�อย  การปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 
 

๑. การเลือกต้ังทุกระดับเปHนไปอย�างสุจริตและมีความ
ขัดแย�งทางสังคมน�อยลง 
๒. การปกครองท่ีสมานฉันท�  มีส�วนร�วมคิด  ร�วม
ตัดสินใจในกิจกรรมทางสังคมจากชุมชนท่ีมากข้ึน 
๓. อาสาสมัครทุกองค�กรมีประชาชนเข�าร�วมด�วย
ความยินยอมพร�อมใจมากข้ึน  มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี 
๔. มีเครื่องมือและอุปกรณ�ในการปIองกันและระงับ
เหตุร�ายได�ทันท�วงที  ประชาชนมีความไว�วางใจ
เพ่ิมข้ึน 
๕. ครอบครัวและชุมชนไม�ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติดทุก
ชนิด 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
 

๑. จํานวนคณะกรรมการท่ี อปท.จัดต้ังเพ่ือ
กระบวนการให�มีส�วนร�วม  (Public  Function) 
๒. ปริมาณงานท่ีองค�กรหรือคณะกรรมการท่ี อปท.
จัดต้ังให�ดําเนินการเสนอความคิดเห็นในการบริหาร
ต�อผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 
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๓. ปริมาณผู�มารับบริการข�อมูลข�าวสารจาก อปท.
และปริมาณข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องครบถ�วน 
๔. จํานวนบุคลากรท่ีเข�ารับการฝ�กอบรม  ศึกษาดูงาน   

ยุทธศาสตร-การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
 เพ่ือพัฒนาความรู�และประสบการณ� 

๕. ปริมาณผู�ใช�บริการอาคารและสถานท่ีท่ี อปท.จัดไว�
ให�บริการ 
๖. ผลการดําเนินงานตามบทบาทและหน�าท่ีของ
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน  ได�ดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมาย 
๗. ปริมาณข�อร�องเรียนท่ี อปท.สามารถชี้แจงและทํา
ความเข�าใจให�ผู�ร�องเรียนและประชาชนรับทราบและ
เปHนท่ีพึงพอใจของทุกฝbายได� 
๘. การบริหารโครงการท่ีได�รับถ�ายโอนภารกิจเปHนท่ี
พึงพอใจมากกว�าหน�วยงานเดิมได�ดําเนินการประเมิน
จากความพึงพอใจของผู�รับบริการและประชาชน 

ค(าเป?าหมาย 
ยุทธศาสตร-การพัฒนา เป?าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

๑. การก�อสร�างและปรับปรุง  บํารุงถนน  ร�องระบาย
น้ํา  รางระบายน้ํา  และจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
๒. การก�อสร�างขยายเขตไฟฟIาและไฟฟIาสาธารณะให�
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
๓. การก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปาให�
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
๔. การบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได�รับอย�าง
ถ�วนหน�า 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  
รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

๑. การส�งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย�และการแปรรูปสินค�าทาง
การเกษตร 
๒. การเสริมสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพแก�ครัวเรือน
และกลุ�มอาชีพเพ่ือเสริมรายได�นอกภาคการเกษตร 
๓. การสร�างความตระหนักในการผลิตให�เปHนไปพร�อม
กับการใช�และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
๔. การสร�างโอกาสในการจําหน�ายผลผลิตสู�ตลาด
ภายนอกตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 

๑. การพัฒนาสังคมควบคู�ไปกับการจัดสรรทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม 
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค�กรชุมชนใน
งานด�านการพัฒนาสังคม 
๓. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห�ควบคู�กับสังคมท่ี 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา เป?าหมาย 
 เอ้ือเฟ��อและอบอุ�น 
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
 

๑. การพัฒนางานการสาธารณสุข  ควบคู�กับการ
พัฒนาความรู�ในการปIองกันโรคข้ันพ้ืนฐาน 
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค�กรชุมชนใน
งานด�านสาธารณสุขภาพอนามัย 
๓. การปIองกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคไม�ระบาด  
ควบคู�ไปกับการจัดการสิ่งแวดล�อม 
๔. การส�งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
 

๑. การพัฒนาด�านคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู�ไปกับ
การศึกษาหาความรู� 
๒. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ�
ชาวบ�าน  ให�เปHนธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ�ชาวบ�าน  ให�
เปHนธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนง 
๓. การพัฒนาและส�งเสริมด�านการกีฬา  อุปกรณ�และ
สถานท่ีเล�นกีฬาท่ีเหมาะสม 
๔. การส�งเสริมการจัดกิจกรรมทางประเพณี  
วัฒนธรรม  ควบคู�กับการศึกษาแสวงหาความเชื่อท่ี
ถูกต�องและเหมาะสม 
๕. การส�งเสริมการจัดงานทางด�านรัฐพิธี  ราษฎร�พิธี  
เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
๖. การสนับสนุนการบูรณะศาสนสถาน  และสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

๑. การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล�อม 
๒. การจัดหาแหล�งอาหารคืนความสมดุลให�แหล�งน้ํา
และผืนปbา  โดยเน�นคุณภาพของดิน 
๓. การบริหารจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
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๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  
การปIองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ
เรียบร�อย  การปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 

๑. การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให�ประชาชนตระหนัก
และสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องควบคู�ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห�งการเลือกต้ังทุก
ระดับ 
๒. การส�งเสริมการปกครอง  โดยเน�นกระบวนการ
การมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
๓. การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประชาชน  บุคคลทางการปกครอง  ควบคู�กับการ 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา เป?าหมาย 
 สร�างขวัญและกําลังใจ  ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการ

ปIองกัน  และรักษาทรัพย�สินและความสงบเรียบร�อย
ของชุมชน 
๔. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ�และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 
๕. การสร�างความเข�าใจและเกิดความตระหนักในการ
ปIองกันและลดอุบัติภัย  การจราจร 
๖. การให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปIองกันและ
แก�ไขปMญหายาเสพติดให�ชุมชนปลอดยาเสพติด 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

๑. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมขององค�กรชุมชนและ
ประชาชน 
๒. การประสานการดําเนินการระหว�างหน�วยงานใน
พ้ืนท่ี  โดยการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณและ
บุคลากรให�สอดคล�องกันเพ่ือลดความซํ้าซ�อนและ
ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ 
๓. การส�งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน�วยงาน  
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ินและพนักงานให�มี
ความรู�  ความเข�าใจและมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให�เปHนตามแผนพัฒนา 
๔. การพัฒนาระบบการให�ข�อมูลข�าวสาร  การประชา 
สัมพันธ�  การประสานการดําเนินงาน 
๕. การพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการให�บริการ
และอํานวยความสะดวกแก�หน�วยงานและประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
๖. การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  ให�ได�
มาตรฐานตามท่ีหน�วยงานกํากับดูแล 
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กลยุทธ- 

 เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จําเปHนอย�างยิ่งท่ีจะต�องให�ความสําคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหในอนาคตอย�างเหมาะสมสอดคล�องกับปMญหาความต�องการ
ของประชาชน  รวมท้ังสอดคล�องกับศักยภาพและบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือท่ีจะให�
ประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด  ดังนั้น  จึงได�กําหนดกลยุทธ�  ดังนี้ 

1. ก�อสร�างและปรับปรุง  บํารุงถนน  ร�องระบายน้ํา  รางระบายน้ํา  ไฟฟIา  และจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

2. ส�งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย�และการแปรรูปสินค�าทางการเกษตร 
3. พัฒนาสังคมควบคู�ไปกับการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม 

          4. พัฒนางานการสาธารณสุข  ควบคู�กับการพัฒนาความรู�ในการปIองกันโรคข้ันพ้ืนฐาน 
          ๕.  พัฒนาด�านคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู�ไปกับการศึกษาหาความรู� 
          ๖.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล�อม 
          ๗.  พัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให�ประชาชนตระหนักและสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องควบคู�ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห�งการเลือกต้ังทุกระดับ 
          ๘.  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมขององค�กรชุมชนและประชาชน 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร-  (Positioning) 
 องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ให�ความสําคัญต�อการดําเนินการแก�ไขปMญหาความเดือดร�อนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด�านต�างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ��นฟู  พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร�างพ้ืนฐาน  ซ่ึงถือเปHนภารกิจหลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตลอดจนการพัฒนาด�าน
การศึกษาอันเปHนรากฐานสําคัญต�อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศให�มีคุณภาพสูง  การพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู�กับการ
พัฒนาด�านสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิตความเปHนอยู�ของประชาชน  โดยยึด
หลักการมีส�วนร�วม  ความสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับต�างๆ รวมถึงการพิจารณา  
วิเคราะห�สภาพปMญหา  ความต�องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการพัฒนา  องค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�  ๘  ประเด็นยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  การปIองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความ

สงบเรียบร�อย  การปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 
๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร-ในภาพรวม 

 ในภาพรวมแล�วยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มุ�งพัฒนา  ๘  ด�าน  ด�าน  
ได�แก�  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  ด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความ
เข�มแข็ง  ด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  ด�านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน  และ
ด�านการเมือง  การปกครอง  การปIองกันบรรเทาสาธารณภัย  ฉะนั้น ยุทธศาสตร�ท้ัง  ๘ ด�าน จึงมีความเชื่อมโยงกัน 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ.2561 – 2564)  

ประจําป� 2562 สรุปตามยุทธศาสตร-การพัฒนา 
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�ดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป<งบประมาณ 

พ.ศ.2562 ดังนี้   
 1. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการ งบประมาณ 
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ�าน 100,000 บาท 

• ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 3 100,000 บาท 
2. โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ�าน 1,043,000 บาท 

• ก�อสร�างถนน คสลภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 1 100,000 บาท 

• ก�อสร�างถนน คสลภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 3 400,000 บาท 

• ก�อสร�างถนน คสลภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 5 122,400 บาท 

• ก�อสร�างถนน คสลภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 7 420,600 บาท 
3. โครงการก(อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ�าน 520,000 บาท 

• ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 5 320,000 บาท 

• ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 9 200,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู(บ�าน 880,000 บาท 

• ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 2 500,000 บาท 

• ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 4 100,000 บาท 

• ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 6 280,000 บาท 
5. โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ�าน หมู(ท่ี 8 500,000 บาท 
6. โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ�าน หมู(ท่ี 9 260,000 บาท 
7. โครงการก(อสร�างรางระบายน้ําภายในหมู(บ�าน หมู(ท่ี  1 400,000 บาท 
8. โครงการก(อสร�างรางระบายน้ําภายในหมู(บ�าน หมู(ท่ี  4 240,000 บาท 
9. โครงการขยายเขตไฟฟ?าแรงต่ําภายในหมู(บ�าน 679,400 บาท 

• ขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่าภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 5 180,000 บาท 

• ขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่าภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 6 299,400 บาท 

• ขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่าภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 9 200,000 บาท 
รวม 4,622,400 
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2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได� และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการส(งเสริมอาชีพให�ประชาชน 50,000 บาท 

• โครงการฝ�กอบรมการนวดแผนไทยสู�สากล 30,000 บาท 

• โครงการฝ�กอบรมให�ความรู�เรื่องไข�ไอโอดีนและการเพ่ิมเทคนิคการแปรรูปฯ 20,000 บาท 
2. โครงการฝTกอบรมอาชีพให�แก(ประชาชน 5,000 บาท 

• โครงการถ�ายทอดและเผยแพร�ความรู�ภูมิปMญญาท�องถ่ินด�านอาชีพ 5,000 บาท 
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 50,000 บาท 

• โครงการฝ�กอบรมให�ความรู�และการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามวิถี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 บาท 

รวม 105,000 บาท 
 
3. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห-ผู�ด�อยโอกาส 

โครงการ งบประมาณ 
1. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�ปbวยเอดส� 42,000 บาท 
2. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 5,400,000 บาท 
3. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,800,000 บาท 
4. อุดหนุนกลุ�มสตรีตําบลเตาไห 20,000 บาท 

รวม 7,262,000 บาท 
 

4. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
โครงการ งบประมาณ 

1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเตาไห 140,000 บาท 
2. โครงการปIองกันและระงับโรค (โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า) 35,000 บาท 
3. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� เพ่ือจัดซ้ือน้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย 10,000 บาท 
4. อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข 180,000 บาท 

รวม 365,000 บาท 
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5. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
โครงการ งบประมาณ 

1. สนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา ได�แก� ค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
และค�าอาหารกลางวันสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

818,400 บาท 

2. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสพฐ. 979,300 บาท 
3. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนต�านยาเสพติด ประจําป< 2562 100,000 บาท 
4. โครงการรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุตําบลเตาไห ประจําป< 2562 55,000 บาท 
5. ค�าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. 1,548,000 บาท 
6. โครงการจัดงานประเพณี “อําเภอเพ็ญ 111 ป< ของดี 11 ตําบล” 130,000 บาท 
7. ค�าหนังสือเรียนสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 24,800 บาท 
8. ค�าอุปกรณ�การเรียนสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 24,800 บาท 
9. ค�าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 37,200 บาท 
10. ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียนสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 53,320 บาท 
11. ส�งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรม วันสําคัญต�างๆของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ได�แก� วันเด็กแห�งชาติ ประจําป< 2562 

30,000 บาท 

รวม 3,800,820 บาท 
 

6. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห 20,000 บาท 
รวม 20,000 บาท 

 
7. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การป?องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ    

   เรียบร�อย การป?องกันและแก�ไขปXญหายาเสพติด 
โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต�และป<ใหม� 40,000 บาท 
2. โครงการฝ�กซ�อมแผนปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 บาท 
3. โครงการฝ�กอบรมกู�ชีพ-กู�ภัย 10,000 บาท 
4. โครงการฝ�กอบรมเครือข�ายการปIองกันไฟปbา 20,000 บาท 
5. โครงการฝ�กอบรมทบทวน อปพร. 70,000 บาท 
6. โครงการปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 50,000 บาท 

รวม 210,000 บาท 
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8. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

โครงการ งบประมาณ 
1. ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 760,000 บาท 
2. ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,000 บาท 
3. รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ 1,126,080 บาท 
4. ค�ารับรองและพิธีการ 50,000 บาท 
5. ค�าจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลการให�บริการด�านความพึงพอใจการให�บริการ
ของประชาชน 

20,000 บาท 

6. ปรับปรุงซ�อมแซมต�อเติมสิ่งก�อสร�าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เตาไห 280,000 บาท 
7. จัดซ้ือวัสดุ 1,180,000 บาท 
8. จัดซ้ือครุภัณฑ� 134,800 บาท 
9. สนับสนุนค�าสาธารณูปโภค 541,000 บาท 
10. จัดซ้ือวัสดุ(งานเคหะและชุมชน) 110,000 บาท 
11. จัดซ้ือครุภัณฑ�(งานเคหะและชุมชน) 77,100 บาท 
12. โครงการฝ�กอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู�บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห พนักงาน อบต.เตาไห คณะกรรมการทุกคณะ 

200,000 บาท 

13. ศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อําเภอเพ็ญ 20,000 บาท 
14. สมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 บาท 

รวม 4,540,980 บาท 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ประจําป� 2562 

ยุทธศาสตร- ปรากฏใน
แผนพัฒนาท�องถิ่น 

บรรจุใน
ข�อบัญญัติ 

โครงการที่ 
แล�วเสร็จ 

โครงการที่อยู(
ระหว(างดําเนินการ 

โครงการที่ยังไม(
ดําเนินการ 

คิดเปZน 
ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นและระบบ
สาธารณูปโภค 

35 9 9 - 26 25.71 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได� 
และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

3 3 3 - - 100 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�
ผู�ด�อยโอกาส 

8 6 4 - 4 50 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 14 4 4 - 10 28.57 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 

26 15 11 - 15 42.30 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

2 1 1 - 1 50 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การ
ปIองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย 
การปIองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 

9 6 6 - 3 66.66 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 

17 17 14 - 3 82.35 

รวม 114 61 52 - 62 45.61 
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สรุป 

 

 โครงการบรรจุในแผนฯ                                จํานวน 114 โครงการ 

 โครงการท่ีบรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป< 2562   จํานวน 61 โครงการ 

 โครงการได�ดําเนินการแล�วเสร็จ              จํานวน 52 โครงการ 

โครงการท่ีกําลังดําเนินการ              จํานวน - โครงการ 

 

คิดเปZนร�อยละ             52  x   100     =    45.61  %  

114 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ.2563 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร- 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561) เปHนแบบท่ี
กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเปHน
ส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�
งบประมาณรายจ�าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร-เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ประกอบด�วย 
1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน                        20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ                                                           20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร� 60 คะแนน ประกอบด�วย 

(1) ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน                                            10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด                            10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร�จังหวัด                                                                         10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน�                                                                                      5 คะแนน 
(5) กลยุทธ�                                                                                        5 คะแนน 
(6) เปIาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�                                                    5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร�                                                                       5 คะแนน 
(8) แผนงาน                                                                                       5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม                                                5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ�ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ควรน�อยกว�าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ประกอบด�วย 
2.1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา                                                                   10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป<ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                         10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป<ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                        10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา                                                               10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                               5 คะแนน 
 (2) กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ                                              5 คะแนน 
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 (3) เปIาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน�าไปสู�การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป<                              5 คะแนน 
 (5) เปIาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
               สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12                                                                  5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0                                           5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด                                                 5 คะแนน 

 (8) โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต�หลักประชารัฐ                                                                        5 คะแนน 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปIาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                   5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ                         5 คะแนน 
 (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ    5 คะแนน 
 (12) ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค�                                       5 คะแนน 

                     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ�ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ควรน�อยกว�าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร-เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินของ
องค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน   

ประเด็นการพิจารณา  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร- 

เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห-สภาวการณ-และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร-ประกอบด�วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร�จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน� (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ� (๕) 
     ๓.๖  เปIาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร� (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4.  แนวทางเบ้ืองต�นในการให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร-เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนา
ท�องถิ่นขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ- 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ท่ีได� 

ควรประกอบด�วยข�อมลูดังน้ี 

(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ท่ีตั้งของหมู�บ�าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน 
ลักษณะของแหล�งนํ้า ลักษณะของปbาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การ
ปกครอง เช�น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช�น ข�อมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และช�วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค�เคราะห� 

(๒)  

(๔) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง 
การไฟฟIา การประปา โทรศัพท� ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว� การบริการ การท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย�/กลุ�มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช�น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจําป< ภูมิปMญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น นํ้า ปbาไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
หรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒)  

๑. ข�อมลูสภาพท่ัวไปและข�อมลูพ้ืนฐาน
ขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น 

(๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ินโดยใช�กระบวนการร�วมคิด 
ร�วมทํา ร�วมตดัสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน� ร�วมแก�ไข
ปMญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ไขปMญหาสําหรบั
การพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 

(๓)  



๒. การวิเคราะห-สภาวการณ-และ
ศักยภาพ 

 
 

ควรประกอบด�วยข�อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห�ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร�จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 

(๒) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต�อการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

(๓)  

 

(๓) การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปMญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปMญญาท�องถ่ิน เปHนต�น 

 (๓)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ- คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได� 

ควรประกอบด�วยข�อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห�ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร�จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต�อการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปMญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปMญญาท�องถ่ิน เปHนต�น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การ
ส�งเสริมอาชีพ กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ�มต�างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปHนอยู�ท่ัวไป เปHนต�น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต�างๆ ทาง
ภูมิศาสตร� กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ�ท่ีมีผลต�อ
สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(๓)  

๒. การวิเคราะห-สภาวการณ-และ
ศักยภาพ 

 
 

(๖) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปMจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินงานได�แก� S-

Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ- คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได� 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี  สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อม
ของท�องถิ่น ประเด็นปMญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมของท�องถิ่น และ
ยุทธศาสตร�จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓. ยุทธศาสตร- 
๓.๑ ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร�จังหวัด 
 

สอดคล�องกับแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด ยทุธศาสตร�พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ 
ป< และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นต�องการจะ
เปHนหรือบรรลุถึงอนาคตอย�างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปHน
ลักษณะเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและสัมพันธ�กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให�เห็นช�องทาง  วิธกีาร ภารกิจหรือส่ิงท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นท่ีจะนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน� หรือแสดงให�เห็นถึง
ความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน�นั้น 

(๕)  

เปIาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มคีวามสอดคล�องและสนับสนุนต�อกลยุทธ�
ท่ีจะเกิดขึ้น มุ�งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพฒันาท�องถิ่น เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู�
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร�  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ�งหมายในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปIาประสงค� ตัวช้ีวัด ค�าเปIาหมาย กลยุทธ� จุดยนื
ทางยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสู�การทํา
โครงการพัฒนาท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่น โดยระบแุผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล�าว 

(๕)  

๓.๔ วิสัยทัศน� 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ� 
 
๓.๖ เปIาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยทุธ� 
 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร�(Positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค�รวมท่ีนําไปสู�การพัฒนาท�องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ�มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
      ขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จะต�องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการให�คะแนน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเปHนส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ-การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร-การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปIาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การตั้งงบประมาณได�ถูกต�อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< (๕) 
     ๕.๕  เปIาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห�งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล�องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสรมิสร�างให�ประเทศชาตมิั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปIาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลคาดว�าท่ีจะได�รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต�นในการให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
ความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ- คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได� 
๑. การสรุปสถานการณ-การ
พัฒนา 

เปHนการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (ใช�การ
วิเคราะห� SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปMจจยัและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต�างๆ เพื่อนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช�น การวัดจาํนวน
โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว�าเปHนไปตามท่ีต้ังเปIาหมายเอาไว�หรือไม�
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได�กําหนดไว�เท�าไร จํานวนท่ีไม�สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท�าไหร� สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพฒันา
ท�องถิ่นตามอํานาจหน�าท่ีที่ได�กาํหนดไว� 
๒) วิเคราะห�ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใช�เพื่อ
วัดค�าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต�อความต�องการ
ของประชาชนหรือไม�และเปHนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม� ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม� 
ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดําเนินการต�างๆ มีสภาพหรือลักษณะถกูต�อง คงทน ถาวร 
สามารถใช�การได�ตามวัตถปุระสงค�หรือไม� ซ่ึงเปHนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค�  และเปIาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือ
หน�วยงาน 
๒) วิเคราะห�ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร-
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในมิติต�างๆ จนนําไปสู�การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถิ่นโดยใช� 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นท่ีมีพิ้นท่ี
ติดต�อกัน 
๒) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไขปMญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ- 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได� 
ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี ้
เปHนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ�งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับ
ความเปHนมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�อง
สอดคล�องกับวัตถุประสงค� มีความเปHนไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให�เกิดขึ้นในอนาคตเปHนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเปIาหมายต�องชัดเจน สามารถ
ระบุจํานวนเท�าไร กลุ�มเปIาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร กลุ�มเปIาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มต�นในช�วงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ�มเปIาหมายของโครงการ หากกลุ�มเปIาหมายมีหลายกลุ�ม ให�
บอกชัดลงไปว�าใครคือกลุ�มเปIาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ�มเปIาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล�องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร�างความสามารถในการแข�งขัน (๓) การ
พัฒนาเสริมสร�างศักยภาพคน (๔) การสร�างโอกาสความเสนอภาคและเท�าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรต�อส่ิงแวดล�อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล�องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปHนศูนย�กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< (๔) ยึดเปIาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นําไปสู�ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างจริงจังใน ๕ ป<ท่ีต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปHนเปIาหมาย
ระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุด
พ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (๓) การลดความเล่ือมลํ้าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปHนเมือง (๕) การสร�างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย�างเปHนมิตรกับส่ิงแวดล�อม (๖) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค�
สอดคล�องกับโครงการ 
 
๕.๓ เปIาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู�การต้ัง
งบประมาณได�ถูกต�อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร� ๒๐ ป< 
 
 
๕.๕ เปIาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล�อง Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปล่ียนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช�น (๑) 
เปล่ียนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ�ไปสู�สินค�าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคล่ือนด�วนเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค�และ
นวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู�การเน�นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช�น ด�าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ- 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได� 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได�กําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม�สามารถแยกส�วนใดส�วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท�องถ่ินต�องเปHนโครงการเช่ือมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได�
กําหนดข้ึนเปHนปMจจุบัน 

(๕)  

เปHนโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการเอง
หรือร�วมดําเนินการ เปHนโครงการต�อยอดและขยายได� เปHนโครงการท่ีประชาชน
ต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�ท�องถ่ินมีความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เปHนท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทํา
โครงการได�แก� (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร�งใส 
(Transparency) 
 
 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�องตามหลัก
วิชาการทางช�าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร�งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ� 
 

(๕)  

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได� 
(measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได� 
เช�น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การคาดการณ� คาดว�าจะได�รับ) 
 

 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร�จังหวัด 

 
 
 

๕.๘ โครงการแก�ไข
ปMญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร�างให�
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 

 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล�องกับเปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�และผลท่ี
คาดว�าจะได�รับ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� 

ผลท่ีได� รับเปHนส่ิงท่ีเกิดขึ้นได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� ท่ี ต้ังไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต�องเท�ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว�า
วัตถุประสงค� ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (๑) มีความเปHนไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได� (๓) ระบุส่ิงท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได� (๔) เปHนเหตุเปHนผล 
สอดคล�องกับความเปHนจริง (๕) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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2.3  กรอบและเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู�มือของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ดังนี้     

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป< (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค�กรปคกรงส�วน
ท�องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป<ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

�  คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือดังกล�าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล�อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก�าวหน�า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ-และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การดําเนินโครงการเปHนไปตามห�วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม�  และเปHน

ห�วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต�อถูกต�องหรือไม�  มีความล�าช�าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล�อง (relevance) 

                มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  
ยุทธศาสตร�ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน 
(ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู�บริหาร  รวมท้ังปMญหา  ความต�องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปHนโครงการท่ีมีความจําเปHนต�อประชาชนในชุมชน  สามารถ
แก�ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของ
ท�องถ่ิน   

(๔)  ความก�าวหน�า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 
1)  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

                                     มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได�สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใช�
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟIาใช�ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟIาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล�งน้ํา
ในการเกษตรพอเพียง  การจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการ อุปโภค บริโภคให�กับชุมชนมีเพียงพอต�อการใช� การสนับสนุนการ
วางผังเมืองให�มีความเปHนระเบียบเรียบร�อย 
 

2)  ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน 
                          การส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชนและกระจายรายได�  การพัฒนาและส�งเสริมการเกษตร   

การส�งเสริมผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP) 
 

3)  ด�านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห-ผู�ด�อยโอกาส 
                                     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ ผู�ปbวยเอดส�  ผู�ด�อยโอกาสได�รับการดูแล 
อย�างท่ัวถึงกลุ�มอาชีพมีความแข�งแข็ง  การส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการให�ชุมชนแข็งแรง  
  

4)  ด�านการพัฒนาสาธารณสุข  และส่ิงแวดล�อม 
                                    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขชุมชนให�ห�างใกลโรค   
การปIองกันและระงับโรคติดต�อไม�ให�แพร�ระบาดในพ้ืนท่ี 

 
5)  ด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

                                  การส�ง เสริมและพัฒนาการศึกษาให� มี คุณภาพ    การทํานุ บํารุ งรักษา อนุรักษ� 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปMญญาท�องถ่ินให�สืบทอดคงอยู�ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปMญญา
ท�องถ่ินท�องถ่ินยังคงอยู�และได�รับการส�งเสริมอนุรักษ�สู�คนรุ�นต�อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึก 
เกิดความตระหนัก และเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ� ฟ��นฟู และสืบสานภูมิปMญญาและคุณค�าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเปHนชีวิต ค�านิยมท่ีดีงาม และความเปHนไทย  รวมท้ังได�เรียนรู�ความสําคัญ รู�จักวิถีชีวิต รู�ถึงคุณค�าของ
ประวัติศาสตร�ในท�องถ่ิน ความเปHนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ิน อันจะสร�างความภูมิใจและจิตสํานึกในการ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ินสืบไป 
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6)  ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิเวศชุมชน 

                  การดูแลบํารุงรักษา  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สมบูรณ�การจัดหา 
พัฒนา ปรับปรุงแหล�งน้ํา ให�เพียงพอต�อการเกษตรและเลี้ยงสัตว�  การฟ��นฟูระบบนิเวศน� และฟ��นฟูพ้ืนท่ีปbาชุมชนให�
กลับมาอุดมสมบูรณ�    ทรัพยากรธรรมชาติไม�ถูกทําลาย  สภาพแว�ดล�อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปHนพิษ ขยะ
ในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอย�างเหมาะสม  การระบายน้ําเสียในชุมชนดีข้ึน     
 
                               7)  ด�านการเมืองการปกครองการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร�อยการป?องกันและแก�ไขปXญหายาเสพติด 
                                    การสั่งเสริมให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  การรักษาความสงบเรียบ 
ร�อยการจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให�กับประชาชน  การส�งเสริมและพัฒนางานปIองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
   
    8)  ด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศน-เพ่ือการบริการ  
                                    การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�มีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงกระบวนการลด
ข้ันตอนบริการประชาชน และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช� ในการปฏิบัติงาน   เพ่ืออํานวความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมา
ติดต�อราชการ  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ในพ้ืนท่ีให�มีประสิทธิภาพ การส�งเสริมประชาธิปไตย 
สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน และเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารราชการ   ให�ประชาชนได�รับทราบและมีส�วน
ร�วม   
 
                    (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว�าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค�หรือไม�  
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขปMญหาของ
ชุมชนได�หรือไม�  งบประมาณถูกใช�ไปอย�างประหยัดและคุ�มค�า ทรัพย�สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ�  ครุภัณฑ� ถูกใช�ไป
อย�างคุ�มค�า  มีการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

 
(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน�อยเพียงใด  ปMญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไขหรือไม�  
มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   

 
(๗)  ผลลัพธ-และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงส�งผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ    
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เปHนการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล�อม  สิ่งแวดล�อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต�องหรือไม�  

 
2.  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท�องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากบางหมู�บ�านในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลนั้นมีพ้ืนท่ีติดกับเขต อปท.ข�างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเปHน
ท้ังระบบเปcดมากกว�าระบบปcดในปMจจุบัน โดยการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมเปHนการวิเคระห�สภาพแวดล�อมท้ังภายนอก
และภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก  

เปHนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปMจจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อท�องถ่ิน  เช�น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล�อม  วิเคราะห�เพ่ือให�เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร�วมกันกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห�สภาพภายนอกนี้ เปHนการระบุ
ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต�องดําเนินการและแก�ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
(๒)  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายใน   

                         เปHนการตรวสอบ ประเมินและกรองปMจจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมในท�องถ่ิน ปMจจัยใดเปHนจุด
แข็งหรือจุดอ�อนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให�มีการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน  สามารถทําได�หลายแนวทาง  เช�น  การ
วิเคราะห�ห�วงโซ�แห�งคุณค�าภายในท�องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห�ปMจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เปHนการวิเคราะห�  ตราวจสอบ  ติดตามองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือวิเคราะห�ถึงจุดแข็ง
และจุดอ�อน   

3.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
              �  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

4.  ดําเนินการสุ�มตรวจสอบในระหว�างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป<งบประมาณนั้น  ว�าสามารถเปHนไปตามเปIาหมายท่ีตั้งไว�หรือไม� 

5.  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
6.  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในป<ท่ีผ�านมาและป<ปMจจุบัน 
8.  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 
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ส(วนท่ี  3 
ผลการวิเคราะห-การติดตามและประเมินผล 

---------------------------------------- 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร-เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร- 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561) เปHนแบบท่ี
กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเปHน
ส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�
งบประมาณรายจ�าย มีรายละเอียดคะแนนท่ีคณะกรรมการได�ประเมินไว� ดังนี้ 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร- 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได� 

๑.  ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค-กรปกครองส(วนท�องถิ่น ๒๐ 18.66 
๒.  การวิเคราะห-สภาวการณ-และศักยภาพ ๒๐ 16.33 
๓.  ยุทธศาสตร-ประกอบด�วย ๖๐  
     ๓.๑  ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (๑๐) 9.17 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 9.16 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร�จังหวัด (๑๐) 9.00 
     ๓.๔  วิสัยทัศน� (๕) 4.83 
     ๓.๕  กลยุทธ� (๕) 4.5 
     ๓.๖  เปIาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� (๕) 4.66 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร� (๕) 4.58 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.42 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม (๕) 4.66 

รวมคะแนน ๑๐๐ 84.66 
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2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
      ขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 
      ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จะต�องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว�  ซ่ึงเปHนส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด  ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได� 
๑.  การสรุปสถานการณ-การพิจารณา ๑๐ 8.55 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 7.77 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.11 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร-การพิจารณา ๑๐ 8.00 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย ๖๐  
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 4.44 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (๕) 4.44 
     ๕.๓  เปIาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การตั้งงบประมาณได�ถูกต�อง (๕) 4.55 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< (๕) 4.44 
     ๕.๕  เปIาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห�งชาติ 

(๕) 4.33 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล�องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.22 
     ๕.๗  โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด (๕) 4.11 
     ๕.๘  โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสรมิสร�างให�ประเทศชาตมิั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(๕) 4.00 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปIาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.22 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.11 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลคาดว�าท่ีจะได�รับ (๕) 4.22 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (๕) 4.22 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83.77 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพื่อความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถิ่นขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา 

5.โครงการพัฒนา ประกอบด$วย 
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ุปส
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00
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1.นางสุวนันท�  เพ็งสวรรค� 8 9 9 8 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 78 

2.นายทองใส  โอทอง 6 4 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 66 

3.นายยุทธชัย  สะพังเงิน 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

4.นายบุญชัย  ส�อนราช 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 83 

5.นางกาญจนา  ชาวสุรินทร� 9 9 10 10 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 93 

6.นางสาวนภาวรรณ  แก$วชิน 8 8 8 8 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 80 

7.นายสาคร  หนองแสง 10 9 9 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

8.นายวิรัช  วงวิราช 8 8 9 8 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 77 

9.นางสาวภาวิณี  แก$วแก�น 10 10 10 10 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 99 

ค�าเฉลี่ย 8.556 7.777778 8.11111111 8 4.444 4.444444 4.555555556 4.4444444 4.333333333 4.22222222 4.11111111 4 4.222222222 4.111111111 4.222222222 4.222222222 83.77778 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพื่อความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถิ่นขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา 

3.ยุทธศาสตร� ประกอบด$วย 
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1.นางสุวนันท�  เพ็งสวรรค� 16 17 10 8 8 5 4 4 4 3 5 84 

2.นายทองใส  โอทอง 19 14 8 8 8 4 4 4 4 4 4 81 

3.นายยุทธชัย  สะพังเงิน 19 14 8 8 8 4 4 4 4 4 4 81 

4.นายบุญชัย  ส�อนราช 19 18 5 5 5 5 5 5 5 3 5 80 

5.นางกาญจนา  ชาวสุรินทร� 20 15 7 5 7 3 3 3 5 5 3 76 

6.นางสาวนภาวรรณ  แก$วชิน 20 15 8 7 8 5 5 5 5 5 5 88 

7.นายสาคร  หนองแสง 20 20 9 8 9 5 5 5 5 5 5 96 

8.นายวิรัช  วงวิราช 15 14 9 9 8 4 4 3 4 4 4 78 

9.นางสาวภาวิณี  แก$วแก�น 20 20 10 8 10 5 5 5 5 5 5 98 

ค�าเฉลี่ย 18.66667 16.33333 9.17 9.166667 9 4.83 4.5 4.666667 4.58 4.42 4.666667 84.66667 
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3. การวิเคราะห-การติดตามประเมินผลในเชิงปริมาณ 
    แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�การพัฒนา     
                        โดยสรุปได�ดังนี้               

�  โครงการท่ีบรรจุในแผน                จํานวน    187      โครงการ 
�  โครงการท่ีบรรจุในข�อบัญญัติ              จํานวน       82     โครงการ 

   �  คิดเปHนร�อยละ     43.85    ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 
ง. การวางแผน 
           อบต.เตาไห ได$จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565)        ตามกระบวนการท่ีบัญญตัิไว$ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ�านการมสี�วนร�วมของประชาชน เช�น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟMงปMญหา
และความต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว$ในแผนพัฒนา 3 ป8 ต�อไป  
           อบต.เตาไห ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได$กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป8 (พ.ศ. 
2561 - 2565)  

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร� 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

35 179,506,000.00 39 103,736,750.00 90 187,747,100.00 46 69,596,000.00 14 36,079,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการ
สร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 

3 250,000.00 3 250,000.00 4 285,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�
ผู$ด$อยโอกาส 

5 7,257,800.00 8 8,071,800.00 9 8,972,000.00 8 9,834,400.00 8 3,809,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 4 520,000.00 12 737,000.00 13 865,000.00 12 850,000.00 12 870,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

21 7,084,500.00 27 6,585,750.00 28 7,828,600.00 24 6,716,800.00 23 6,785,100.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศชุมชน 

2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การปกครอง การป<องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกัน
และแก$ไขปMญหายาเสพติด 

8 500,000.00 9 510,000.00 14 900,000.00 13 700,000.00 13 700,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการ 

13 6,035,800.00 12 5,270,000.00 27 7,262,100.00 16 5,392,000.00 14 4,877,000.00 

รวม 91 201,274,100.00 112 125,281,300.00 187 213,979,800.00 124 93,459,200.00 89 53,490,600.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
              ผู$บริหารอบต.เตาไห ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณ
ใช$จ�ายเงินสะสม  จํานวน 82 โครงการ งบประมาณ 24,544,940.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังน้ี  

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข*อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 46 10,420,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 1 90,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 5 7,444,810.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 5 370,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 8 5,189,630.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมอืง การปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร$อย การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพตดิ 

9 420,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 7 590,000.00 

รวม 82 24,544,940.00 
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รายละเอียดโครงการในข*อบัญญัติงบประมาณรายจ2าย ประจําป3งบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตาม
ข*อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 1-9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7 

170,000.00 163,000.00 163,000.00 7,000.00 

 

2. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห หมู�
ท่ี 1  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 

450,000.00 445,000.00 445,000.00 5,000.00 

 

3. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห หมู�
ท่ี 1  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 

100,000.00 98,882.41 98,882.41 1,117.59 
 

4. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$านบ$านนาพัง 
หมู�ท่ี 2  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนา
พัง หมู�ท่ี 2 

80,000.00 75,000.00 75,000.00 5,000.00 

 

5. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนาพัง หมู�
ท่ี 2  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านนาพัง หมู�ท่ี 2 

470,000.00 465,000.00 465,000.00 5,000.00 

 

6. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอนเลียบ
หมู�ท่ี 3  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านคอนเลียบ หมู�ท่ี 3 

420,000.00 351,208.29 351,208.29 68,791.71 
 



7. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบ หมู� 3  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบ หมู�ท่ี 3 

130,000.00 118,000.00 118,000.00 12,000.00 

 

8. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ หมู�ท่ี 
4  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านหม$อ หมู�ท่ี 4 

250,000.00 248,599.38 248,599.38 1,400.62 
 

9. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 4  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 4 

300,000.00 285,000.00 285,000.00 15,000.00 

 

10. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ท่ี 5  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

400,000.00 395,000.00 395,000.00 5,000.00 

 

11. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ท่ี 5  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

50,000.00 48,044.42 48,044.42 1,955.58 
 

12. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ท่ี 6  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ท่ี 6 

450,000.00 427,000.00 427,000.00 23,000.00 

 

13. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสินเจริญ 
หมู�ท่ี 6  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ท่ี 6 

100,000.00 98,000.00 98,000.00 2,000.00 

 

14. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนนสวาง 
หมู�ท่ี 7  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านโนนสวาง หมู�ท่ี 7 

225,000.00 224,495.58 224,495.58 504.42 
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15. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายนหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7 

155,000.00 115,000.00 115,000.00 40,000.00 

 

16. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

 
485,000.00 

 
460,000.00 

460,000.00 2,000.00  

17. การก�อสร$างรายระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสร$างกวาง 
หมู�ท่ี 8  
 

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสร$างกวาง หมู�ท่ี 8 

65,000.00 64,000.00 64,000.00 1,000.00 

 

18. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9 

180,000.00 175,000.00 175,000.00 5,000.00 

 

19. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ หมู�ท่ี 
9  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9  

 
370,000.00 

 
367,375.82 

367,375.82 2,624.18  

20. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
พร$อมหม$อแปลง สาย
ถนนลาดยาง-นานายยุทธชัย 
สะพังเงิน  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านหม$อ หมู�ท่ี 9 

370,000.00 367,375.82 367,375.82 2,624.18 

 

21. ก�อสร$างลานอเนกประสงค�
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 
5  

โครงการก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอนสวรรค� 
หมู�ท่ี 5 

100,000.00 97,000.00 97,0000.00 3,000.00 

 

22. ปรับปรุงซ�อมแซมและต�อ
เติมสิ่งก�อสร$าง อบต.เตาไห  
หมู� 1- หมู� 9  

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองช�าง 

100,000.00  
 -ไม�ได$ดําเนินการ  
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 

23. ส�งเสริมอาชีพประาชน  
หมู�ท่ี 1-9  

ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริม
อาชีพประชาชน 

90,000.00 59,012.00 53,362.00 30,988.00 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 

24. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

49,410.00 42,000.00 
42,000.00 7,410.00  

25. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$สูงอายุ 
หมู�ท่ี 1-9  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ท่ี 1-9  

5,545,400.00 - 5,545,100.00 
 

300.00  

26. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

1,800,000.00 -โอนลด 104,450 
1,697,500.00 1,950.00  

27. สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

30,000.00 0.00 0.00 
-ไม�ได$ดําเนินการ  

28. อุดหนุนกลุ�มสตรีตาํบล 
เตาไห  

เงินอุดหนุนกลุ�มสตรีตําบล
เตาไหเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

20,000.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

29. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  

 
 

90,000.00 

 
 

90,000.00 
90,000.00 00.00  

30. ป<องกันและระงับโรค  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
สัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ$า 

40,000.00 0.00 0.00 -โอนลด 
40,000.00 

 

31. อุดหนุนสาํหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราดํารดิ$าน
สาธารณสุข หมู�ท่ี 1-9  

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู�บ$าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด$าน
สาธารณสุข 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

 

32. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

20,000.00 - 
- -ไม�ได$ดําเนินการ  
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33. โครงการสตัว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ$า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระ
เจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟ<าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ$า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย� 
ดร.สมเดจ็พระเจ$าน$อง
นางเธอ เจ$าฟ<าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ� อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

40,000.00 34,010.00 34,010.00 5,990.00 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34. สนับค�าใช$จ�ายการบรหิาร
สถานศึกษา  

สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

912,140.00 

+62,240.00 

- 
974,380.00 00.00  

35. จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสรมิ
(นม)  

961,950.00 961,950.00 
961,950.00 00.00  

36. ส�งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญต�างของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

ค�าใช$จ�ายในการจัดงาน
วันเด็กแห�งชาติ ประจําป8 
2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 

37. อุดนุนส�วนราชการ  

 

-อุดหนุน โรงเรียน 

-อุดหนุนไฟฟ<าฯ 

-1,536,000.00 

-1,415,000.00 

-1,508,000.00 

-1,338,605.90 

-1,508,000.00 

-1,338,605.90 

-28,000.00 

-76,394.10 
 

38. แข�งขันกีฬาเยาวชนต$าน
ยาเสพตดิตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
แข�งขันกีฬาเยาชนต$าน
ยาเสพตดิ ประจําป8 
2563 

100,000.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

39. รดนํ้าดําหัวผู$สูงอายุตาํบล
เตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการรดนํ้า
ดําหัวผู$สูงอายุตําบลเตา
ไห ประจําป8 2563 

12,300.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 
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40. อุดนุนการแข�งขันกีฬา
นักเรียนกลุ�มโรงเรียนเหล�าเตา
ไห  

เงินอุดหนุนการจัดการ
แข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�ม
เพ็ญ 4 (คอนเลียบเกม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
 

41. โครงการจัดงานประเพณี 
อําเภอเพ็ญ 112 ป8 ของดี 12 
ท$องถ่ิน  

โครงการจัดงานประเพณี 
อําเภอเพ็ญ 112 ป8 ของ
ดี 12 ท$องถ่ิน 

130,000.00 123,000.00 123,000.00 7,000.00 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42. อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาตภิายใน
พ้ืนท่ีตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อมภายในพ้ืนท่ี
ตําบลเตาไห 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร*อย 
การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 

43. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-กู$ภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-
กู$ภัย 

25,000.00 24,960.00 24,960.00 40.00 

 

44. การป<องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาล
ป8ใหม�สงกรานต�  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาล
สงกรานต�และป8ใหม� 

80,000.00 12,402.00 12,402.00 67,598.00 

 

45. ฝ^กซ$อมแนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กซ$อมแผนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

25,000.00 24,710.00 24,710.00 290.00 
 

46. ป<องกันและแก$ไขปMญหาไฟ
ปZาและหมอกควัน  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ไฟปZาและหมอกควัน 

 

20,000.00 19,730.00 19,730.00 270.00 
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47. ส�งเสริมกิจกรรม อปพร.  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
ส�งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครป<องกันภัย
ฝZายพลเรือน(อปพร.) 

10,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

48. ฝกอบรมช�วยเหลือคน
จมนํ้า  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กอบรมช�วยเหลือคน
จมนํ้า 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 
 

49. ความปลอดภัยทางถนน  ค�าใช$จ�ายโครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

20,000.00   -ไม�ได$ดําเนินการ 
 

50. อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหายาเสพติด
อําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหา
ยาเสพตดิอําเภอเพ็ญ  

20,000.00  
 -ไม�ได$ดําเนินการ  

51. โครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.เตาไห  

โครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.เตา
ไห  

200,000.00 151,513.00 151,513.00 

 

 

 

48,482.00 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52. จัดเวท่ีประชาคมหมู�บ$าน
และตําบลเพ่ือจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท$องถ่ิน  

จัดเวท่ีประชาคมหมู�บ$าน
และตําบลเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท$องถ่ิน  

10,000.00 00.00 00.00 

 

 

 

-ไม�ได$ดําเนินการ 

 

 

 

 

53. สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู$บริหารท$องถ่ินและสมาชิก
สภาท$องถ่ิน  

สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู$บริหารท$องถ่ินและ
สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

200,000.00 00.00 00.00 

 

 

-ไม�ได$ดําเนินการ 

 
 

-46- -47- -48- -49- -50- -51- -52- -53- -54- -55- -56- -57- -58- -59- -60- -61- -62- -63- -64- -65- -66- -48- 



54. อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ิน
อําเภอเพ็ญ  

20,000.00 - 20,000.00 
 
 
 
 

00.00 
 
 
 
 

 

55. สนับสนุนค�าจ$างท่ีปรึกษา
วิจัยและประเมินผลการ
ให$บริการด$านความพึงพอใจ
ของประชาชน  

สนับสนุนค�าจ$างท่ี
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการให$บริการ
ด$านความพึงพอใจของ
ประชาชน  
 
 
 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

56. ฝ^กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ  

โครงการฝ̂กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห พนักงาน อบต.
เตาไห คณะกรรมการทุก
คณะ 

300,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

57. ก�อสร$างเสาธงและบริเวณ
เสาธง  

ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

20,000.00 00.00 00.00 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ 
 

 

58. ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธ
ภาพการปฏิบัติงานของ
ผู$บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตา
ไห และพนังาน อบต.เตาไห  

ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธ
ภาพการปฏิบัติงานของ
ผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห และพนังาน 
อบต.เตาไห  

20,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 -ดําเนินโครงการ 43  

 -ไม�ได$ดําเนินโครงการ 15  
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการโดยใช*จ2ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป3 2563  

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตามข*อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 
 

59. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้า ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
1 บ$านเตาไห  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้า ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

415,000.00 410,000.00 410,000.00 5,000.00  

60. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$านเตาไห 
หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน
เตาไห หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

110,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

61.โครงการก�อสร$างรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน สายเริม่จากบ$านนาง
กองนาง ชาญครไทย – หน$า
บ$านนายคํากอง สะพังเงิน หมู�
ท่ี 2 บ$านนาพัง ตั้งไว$  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน

นายคํากอง สะพังเงิน หมู�
ท่ี 2 บ$านนาพัง ตั้งไว$  

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00  

62. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
2 บ$านนาพัง  

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ท่ี 2 บ$านนาพัง  

 

25,000.00 

 

 

- - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

63. โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$าน
คอนเลียบ สายจากหน$าบ$าน
นายจันทร�เพ็ง พิลาช่ืน – 
โรงเรียนบ$านคอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 
บ$านคอนเลียบ สายจาก

หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาช่ืน – โรงเรียนบ$านคอน

เลียบ  

 

45,000.00 39,000.00 39,000.00 

6,000.00 
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64. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ 

80,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

65. โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ   

โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ   

60,000.00 58,000.00 58,000.00 2,000.00  

66. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$าน
คอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ  

340,000.00 318,000.00 318,000.00 

 

22,000.00 

 

 

67.โครงการก�อสร$างรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 4 บ$านหม$อ จาก
บ$านนายกรีฑาพล เพ็งสวรรค� 
– บ$านนายจอมศรี สะพังเงิน  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  

119,000.00 115,000.00 115,000.00 4,000.00  

68. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 4 บ$าน
หม$อ จากบ$านนายวิทยา จันท
ชาติ – บ$านนายธีรพงษ� รอด
พ่ึง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย
วิทยา จันทชาติ – บ$าน

นายธีรพงษ� รอดพ่ึง  

381,500.00 376,000.00 376,000.00 5,500.00  

69. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ  
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ท่ี 4 บ$านหม$อ 25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

70. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค� จากบ$าน
นางบุญเฮือง ศรีวิเศษ – หนอง
ฮุ$ง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง    
ศรีวิเศษ – หนองฮุ$ง  

358,000.00 315,000.00 315,000.00 

43,000.00 
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71. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค� 

 โครงการปรบัปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$านคอน
สวรรค� 

360,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

72. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$าน
คอนสวรรค�  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค�  

82,000.00 80,000.00 80,000.00 2,000.00  

73. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสิน
เจริญ จากบ$านนางหวัง อัปมา
โท – ทางหลวงเลขท่ี 2022  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
6 บ$านสินเจรญิ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขท่ี 2022  

35,000.00 35,000.00 35,000.00 00.00  

74. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาดยาง
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสิน
เจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาด
ยางภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 
บ$านสินเจริญ  

276,000.00 247,000.00 247,000.00 29,000.00  

75. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
6 บ$านสินเจรญิ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 6 บ$านสินเจรญิ  

214,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

76. โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 7 บ$านโนนสวาง   

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 7 
บ$านโนนสวาง   

500,000.00 487,000.00 487,000.00 13,000.00  

77. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
7 บ$านโนนสวาง  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 7 บ$านโนนสวาง  

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

78. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$านสร$าง
กวาง  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$านสร$าง
กวาง  

500,000.00 487,000.00 487,000.00 

13,000.00 
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79. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
๘ บ$านสร$างกวาง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 8 บ$านสร$างกวาง 

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

80. โครงการก�อสร$างท�อ
เหลี่ยมระบายนํ้าลําห$วยคอน
ครก หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างท�อเหลีย่ม
ระบายนํ้าลําห$วยคอนครก 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

320,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

81. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

180,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

82. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
9 บ$านหม$อ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

 -ดําเนินโครงการ 13  

 -ยังไม�ดําเนินโครงการ 11  
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สรุปผลการนําแผนพัฒนาท*องถ่ิน(2561-2564) ป3 2563 ไปปฏิบัติ ประจําป3งบประมาณ 2563 

โครงการตามแผน 

 

งบตาม
ข*อบัญญัติ 

ตาม
แผนพัฒนา

ท*องถิ่น 

ดําเนินการจริง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านโนนสวาง 
หมู�ท่ี 7 

170,000.00 / /  
 

2. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
เตาไห หมู�ท่ี 1 

450,000.00 / /  
 

3. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 100,000.00 / /   

4. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านนาพัง 
หมู�ท่ี 2 

80,000.00 / /  
 

5. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
นาพัง หมู�ท่ี 2 

470,000.00 / /  
 

6. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านคอนเลยีบ หมู�ท่ี 3 420,000.00 / /   

7. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบ หมู�ท่ี 3 

130,000.00 / /  
 

8. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านหม$อ หมู�ท่ี 4 250,000.00 / /   

9. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ หมู�
ท่ี 4 

300,000.00 / /  
 

10. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

400,000.00 / /  
 

11. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 50,000.00 / /   



12. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านสนิ
เจริญ หมู�ท่ี 6 

450,000.00 / /  
 

13. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ท่ี 6 

100,000.00 / /  
 

14. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านโนนสวาง หมู�ท่ี 7 225,000.00 / /   

15. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7 

155,000.00 / /  
 

16. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

485,000.00 / / 
  

17. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสร$างกวาง หมู�ท่ี 8 

65,000.00 / /  
 

18. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9 

180,000.00 / /  
 

19. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ําภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9  

370,000.00 / / 
  

20. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา บ$านหม$อ หมู�ท่ี 9 370,000.00 / /   

21. โครงการก�อสร$างลานอเนกประสงค�คอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

100,000.00 / /  
 

22. ปรับปรุงอาคารสาํนักงานกองช�าง 100,000.00  
 

-ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 

23. ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริมอาชีพประชาชน 90,000.00 / /   
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 

24. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$ปZวยเอดส�  49,410.00 / /   

25. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$สูงอายุ หมู�ท่ี 1-9  5,545,400.00 / /   

26. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ  1,800,000.00 / /   

27. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเตาไห  30,000.00   -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

28. เงินอุดหนุนกลุ�มสตรีตําบลเตาไหเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 20,000.00   -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

29. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท$องถ่ินองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  

90,000.00 / / 
  

30. ค�าใช$จ�ายในโครงการสตัว�ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ$า 40,000.00 / /   

31. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ$านตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข 

180,000.00 / /  
 

32. เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ  20,000.00 - 
- 

-ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

33. โครงการสตัว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ$า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย� ดร.สมเด็จพระเจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟ<าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

40,000.00 / /  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34. สนับค�าใช$จ�ายการบรหิารสถานศึกษา  912,140.00 

+62,240.00 

/ /  
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35. จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม)  961,950.00 / /   

36. ค�าใช$จ�ายในการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําป8 2563 30,000.00 / /   

37.  -อุดหนุน โรงเรยีน 

      -อุดหนุนไฟฟ<าฯ 

-1,536,000.00 

-1,415,000.00 

/ / 
  

38. ค�าใช$จ�ายโครงการแข�งขันกีฬาเยาชนต$านยาเสพตดิ ประจําป8 2563 100,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

39. ค�าใช$จ�ายโครงการรดนํ้าดําหัวผู$สูงอายุตาํบลเตาไห ประจําป8 2563 12,300.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

40. เงินอุดหนุนการจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มเพ็ญ 4 (คอนเลียบ
เกม) 

30,000.00 / /  
 

41. โครงการจัดงานประเพณี อําเภอเพ็ญ 112 ป8 ของดี 12 ท$องถ่ิน 130,000.00 / /   

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42. ค�าใช$จ�ายในโครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
ภายในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห 

20,000.00 / /  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร*อย 

การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 

43. ค�าใช$จ�ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-กู$ภยั 25,000.00 / /   

44. ค�าใช$จ�ายโครงการป<องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาล
สงกรานต�และป8ใหม� 

80,000.00 / /  
 

45.ค�าใช$จ�ายโครงการฝ̂กซ$อมแผนป<องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 25,000.00 / /   

46. ค�าใช$จ�ายโครงการป<องกันและแก$ไขปMญหาไฟปZาและหมอกควัน 20,000.00 / /   
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47. ค�าใช$จ�ายในโครงการส�งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป<องกันภยัฝZาย
พลเรือน(อปพร.) 

10,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

48. ค�าใช$จ�ายโครงการฝ^กอบรมช�วยเหลือคนจมนํ้า 20,000.00 / /   

49. ค�าใช$จ�ายโครงการความปลอดภัยทางถนน 20,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

50. อุดหนุนโครงการป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติดอําเภอเพ็ญ  20,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

51. โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจํา อบต.เตาไห   / /   

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52. จัดเวท่ีประชาคมหมู�บ$านและตําบลเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท$องถ่ิน  

10,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 

 

53. สนับสนุนการเลือกตั้งผู$บริหารท$องถ่ินและสมาชิกสภาท$องถ่ิน  200,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 
 

 

54. อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการท่ีดีขององค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ินอําเภอเพ็ญ  

20,000.00 / / 
  

55. สนับสนุนค�าจ$างท่ีปรึกษาวิจยัและประเมินผลการให$บริการด$านความ
พึงพอใจของประชาชน  

20,000.00 / / 

  

56. โครงการฝ^กอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาไห พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ 

300,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ  

57. ก�อสร$างเสาธงและบริเวณเสาธง  20,000.00 - - -ไม�ได$
ดําเนินการ 
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58. ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการปฏิบัติงานของผู$บริหาร สมาชิก
สภา อบต.เตาไห และพนังาน อบต.เตาไห  

20,000.00 - - 
-ไม�ได$

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 -ดําเนินโครงการ 43  

 -ไม2ได*ดําเนิน
โครงการ 

15  
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการโดยใช*จ2ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป3 2563  

โครงการตามแผน 

 

งบตามข*อบัญญัติ ตาม
แผนพัฒนา

ท*องถิ่น 

ดําเนินการจริง หมายเหตุ 
 

1.  โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้า ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  415,000.00 / /   

2.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 
บ$านเตาไห  

110,000.00 - - 
-ยังไม�ได$

ดําเนินการ 
 

3.  โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง ชาญครไทย – หน$าบ$านนายคํากอง สะพังเงิน 
หมู�ท่ี 2 บ$านนาพัง ตั้งไว$  

500,000.00 / /   

4.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 2 บ$านนา
พัง  

25,000.00 
- 
 
 

- 
 
 

-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 
 
 

 

5.  โครงการก�อสร$างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ สายจากหน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิลาช่ืน – 
โรงเรียนบ$านคอนเลียบ  

45,000.00 / /   

6.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$านคอน
เลียบ 

80,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

7.  โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรตีภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ  60,000.00 / /   

8.  โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�
ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ  

340,000.00  /   

9.  โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�
ท่ี 4 บ$านหม$อ จากบ$านนายกรีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$านนายจอมศร ี
สะพังเงิน  

119,000.00 / / 
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10. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�
ท่ี 4 บ$านหม$อ จากบ$านนายวิทยา จันทชาติ – บ$านนายธีรพงษ� รอดพ่ึง  

381,500.00 / /   

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 4 บ$าน
หม$อ  

25,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

12. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$านคอน
สวรรค� จากบ$านนางบุญเฮือง    ศรีวิเศษ – หนองฮุ$ง  

 

358,000.00 / /   

 13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$าน
คอนสวรรค� 

360,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

14. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�
ท่ี 5 บ$านคอนสวรรค�  

82,000.00 / /   

15. โครงการก�อสร$างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�
ท่ี 6 บ$านสินเจริญ จากบ$านนางหวัง อัปมาโท – ทางหลวงเลขท่ี 2022  

 

35,000.00 / /   

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเป.นผิวลาดยางภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสินเจริญ  

276,000.00 / /   

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสิน
เจริญ  

214,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

18. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
7 บ$านโนนสวาง   

500,000.00 / /   

19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 7 บ$านโนน
สวาง  

25,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

20. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$าน
สร$างกวาง  

500,000.00 / / 
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21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$าน
สร$างกวาง 

25,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

22. โครงการก�อสร$างท�อเหลี่ยมระบายนํ้าลําห$วยคอนครก หมู�ท่ี 9 บ$าน
หม$อ 

320,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

23. โครงการก�อสร$างถนนคอนกรีตภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 
180,000.00 - - 

-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

24. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 9 บ$าน
หม$อ 

25,000.00 - - 
-ยังไม�ได$
ดําเนินการ 

 

 -ดําเนินโครงการ 13  

 -ยังไม2ดําเนิน
โครงการ 

11  

 
           จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีนําไปจัดทํางบประมาณ  ประจําป3  2563  จํานวน  82 โครงการ 
                                                     โครงการท่ีดําเนินการแล*วเสร็จ  จํานวน  56  โครงการ 
                                                     โครงการท่ีไม2ได*ดําเนินการ       จํานวน  26 โครงการ 
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              อบต.เตาไห ได$จดัทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญตัิไว$ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ�านการมสี�วนร�วมของประชาชน เช�น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟMงปMญหา
และความต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว$ในแผนพัฒนา 3 ป8 ต�อไป  
          อบต.เตาไห ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา 5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได$กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป8       
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร� 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

35 179,506,000.00 39 103,736,750.00 90 187,747,100.00 46 69,596,000.00 14 36,079,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ 
รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 

3 250,000.00 3 250,000.00 4 285,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 

5 7,257,800.00 8 8,071,800.00 9 8,972,000.00 8 9,834,400.00 8 3,809,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล$อม 

4 520,000.00 12 737,000.00 13 865,000.00 12 850,000.00 12 870,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

21 7,084,500.00 27 6,585,750.00 28 7,828,600.00 24 6,716,800.00 23 6,785,100.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การ
ปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกันและแก$ไข
ปMญหายาเสพติด 

8 500,000.00 9 510,000.00 14 900,000.00 13 700,000.00 13 700,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหารจัดการ
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

13 6,035,800.00 12 5,270,000.00 27 7,262,100.00 16 5,392,000.00 14 4,877,000.00 

รวม 91 201,274,100.00 112 125,281,300.00 187 213,979,800.00 124 93,459,200.00 89 53,490,600.00 

ผลการดําเนินโครงการประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2563 
82X100 =  43.85 

                                        187 
                                   คิดเปMนร*อยละ  43.85  % 
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4. การวิเคราะห-การติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
    แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�การพัฒนา     
                        โดยสรุปได�ดังนี้    

     ผลการติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการดําเนินงานป< ๒๕๖3   
     �  โครงการท่ีนําไปจัดทํางบประมาณ   จํานวน     82  โครงการ 

       �  สามารถดําเนินการได�                          จํานวน     56  โครงการ    
                                คิดเปHนร�อยละ  68.29  ของการใช�จ�ายงบประมาณประจําป< พ.ศ.2563 

 
การใช*จ2ายงบประมาณ 
         อบต.เตาไห มีการใช$จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญตัิงบประมาณและงบประมาณใช$จ�ายเงินสะสม โดยได$มี
การก�อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสญัญา   รวม 56 โครงการ   จํานวนเงิน 21,489,074.62 บาท   มีการเบิกจ�ายงบประมาณ  จํานวน 56 
โครงการ จํานวนเงิน 21,455,584.62 ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังน้ี 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก2อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ2าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 34 8,571,981.72 34 8,571,981.72 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความ
เข$มแข็ง 

1 59,012.00 1 53,362.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 3 7,284,900.00 3 7,284,600 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 3 304,010.00 3 304,010.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

6 4,965,935.90 6 4,938,395.90 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 19,960.00 1 19,960.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมอืง การปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติด 

6 253,275.00 6 253,275.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการ 

2 30,000.00 2 30,000.00 

รวม 56 21,489,074.62 56 21,455,584.62 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป3 2563 

อบต.เตาไห เพ็ญ จ.อุดรธานี  
แผนการ
ดําเนิน 

การ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ2าย 

ยุทธศาสตร� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

90 187,747,100.00 46 10,420,500.00 34 8,571,981.72 34 8,571,981.72 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ 
รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 

4 285,000.00 1 90,000.00 1 59,012.00 1 53,362.00 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 

9 8,972,000.00 5 7,444,810.00 3 7,284,900.00 3 7,284,600 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล$อม 

13 865,000.00 5 370,000.00 3 304,010.00 3 304,010.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

28 7,828,600.00 8 5,189,630.00 6 4,965,935.90 6 4,938,395.90 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

2 120,000.00 1 20,000.00 1 19,960.00 1 19,960.00 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การ
ปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกันและ
แก$ไขปMญหายาเสพติด 

14 900,000.00 9 420,000.00 6 253,275.00 6 253,275.00 

8.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

27 7,262,100.00 7 590,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 

รวม 187 213,979,800.00 82 24,544,940.00 56 21,489,074.62 56 21,455,584.62 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข*อบัญญัติงบประมาณรายจ2าย ประจําป3งบประมาณ 2563 

ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตาม
ข*อบัญญัติ 

การดําเนินการ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1-9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7 

170,000.00 

  

 

2. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู�บ$าน บ$าน
เตาไห หมู�ที่ 1  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 

450,000.00 

  

 

3. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห 
หมู�ที่ 1  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 

100,000.00 

  

 

4. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน
บ$านนาพัง หมู�ที่ 2  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนา
พัง หมู�ที่ 2 

80,000.00 
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5. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
นาพัง หมู�ที่ 2  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านนาพัง หมู�ที่ 2 

470,000.00 

  

 

6. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบหมู�ที่ 3  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านคอนเลียบ หมู�ที่ 3 

420,000.00 

  

 

7. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนเลียบ หมู� 3  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
คอนเลียบ หมู�ที่ 3 

130,000.00 

  

 

8. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ที่ 4  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 4 

250,000.00 
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9. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 4  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 4 

300,000.00 

  

 

10. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
คอนสวรรค� หมู�ที่ 5  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5 

400,000.00 

  

 

 

11. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ที่ 5  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5 

50,000.00 

  

 

12. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ที่ 6  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ที่ 6 

450,000.00 
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13. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
สินเจริญ หมู�ที่ 6  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ที่ 6 

100,000.00 

 
 

 

14. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านโนนสวาง หมู�ที่ 7 

225,000.00 

  

 

15. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายนหมู�บ$าน 
บ$านโนนสวาง หมู�ที่ 7  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7 

155,000.00 

 
 

 

16. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน
บ$านสร$างกวาง หมู� 8  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

485,000.00 
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17. การก�อสร$างรายระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
ท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
สร$างกวาง หมู�ที่ 8  
 

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสร$างกวาง หมู�ที่ 8 

65,000.00 

  

 

18. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 9 

180,000.00 

  

 

19. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ที่ 9  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 9  

370,000.00 

  

 

20. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
พร$อมหม$อแปลง สาย
ถนนลาดยาง-นานายยุทธ
ชัย สะพังเงิน  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 9 

370,000.00 

  

 

21. ก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5  

โครงการก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ที่ 5 

100,000.00 

  

 

22. ปรับปรุงซ�อมแซมและ
ต�อเติมสิ่งก�อสร$าง อบต.เตา
ไห หมู� 1- หมู� 9  

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองช�าง 

100,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการ  เนื่องจากขอโอนงบไปจัดทําโครงการ ก�อสร$างถนน คสล.บ$านสร$างกวาง หมู� 8 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 

  

 

23. ส�งเสริมอาชีพประาชน  

หมู�ที่ 1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริม
อาชีพประชาชน 

90,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 

24. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
ปZวยเอดส�  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

49,410.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

25. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ที่ 1-9  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ที่ 1-9  

5,545,400.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

26. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ  

1,800,000.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

27. สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
เตาไห  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

30,000.00 -กองทุนไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 
 

28. อุดหนุนกลุ�มสตรีตําบล 
เตาไห  

เงินอุดหนุนกลุ�มสตรี
ตําบลเตาไหเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

20,000.00 -กลุ�มสตรีตําบลเตาไห ไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

29. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท$องถ่ินองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตา
ไห  

90,000.00 
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30. ป<องกันและระงับโรค  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
สัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ$า 

40,000.00  

-โอนเปลี่ยนชื่อโครงการเป.น โครงการสัตว�ปลิดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ$า ตามพระราชปณิธาณฯ  

31. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราดําริด$าน
สาธารณสุข หมู�ที่ 1-9  

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู�บ$าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด$าน
สาธารณสุข 

180,000.00 

                  

 

32. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

20,000.00  

 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

 

33. โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ$า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จ
พระเจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟ<า
จุฬาภรณวลัยลักษณ� อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  

โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ$า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย� 
ดร.สมเด็จพระเจ$าน$อง
นางเธอ เจ$าฟ<าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ� อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

40,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34. สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

912,140.00 
+62,240.00 
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35. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

961,950.00 

 

 

36. ส�งเสริม/สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญต�าง
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

ค�าใช$จ�ายในการจัดงาน
วันเด็กแห�งชาติ 
ประจําป8 2563 

30,000.00 

  

 

37. อุดนุนส�วนราชการ  
 

-อุดหนุน โรงเรียน 
-อุดหนุนไฟฟ<าฯ 

-1,536,000.00 
-1,415,000.00 

 

 

38. แข�งขันกีฬาเยาวชน
ต$านยาเสพติดตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
แข�งขันกีฬาเยาชนต$าน
ยาเสพติด ประจําป8 
2563 

100,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

39. รดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ
ตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการรดน้ํา
ดําหัวผู$สูงอายุตําบลเตา
ไห ประจําป8 2563 

12,300.00 -ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 
 

40. อุดนุนการแข�งขันกีฬา
นักเรียนกลุ�มโรงเรียนเหล�า
เตาไห  

เงินอุดหนุนการจัดการ
แข�งขันกีฬานักเรียน
กลุ�มเพ็ญ 4 (คอนเลียบ
เกม) 

30,000.00 
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41. โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอเพ็ญ 112 
ป8 ของดี 12 ท$องถ่ิน  

โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอเพ็ญ 
112 ป8 ของดี 12 
ท$องถ่ิน 

130,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42. อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
พ้ืนที่ตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อมภายในพ้ืนที่
ตําบลเตาไห 

20,000.00 

  

 

 
 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร*อย 
การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 

43. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-กู$ภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-
กู$ภัย 

25,000.00 

  

 

44. การป<องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง
เทศกาลป8ใหม�สงกรานต�  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาล
สงกรานต�และป8ใหม� 

80,000.00 

  

 

-74- 



45. ฝ^กซ$อมแนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กซ$อมแผนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

25,000.00 

  

 

46. ป<องกันและแก$ไข
ปMญหาไฟปZาและหมอก
ควัน  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ไฟปZาและหมอกควัน 
 
 

20,000.00 

  

 

47. ส�งเสริมกิจกรรม อป
พร.  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
ส�งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครป<องกันภัย
ฝZายพลเรือน(อปพร.) 

10,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

48. ฝกอบรมช�วยเหลือคน
จมน้ํา  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กอบรมช�วยเหลือคน
จมน้ํา 

20,000.00 

 
 

 

49. ความปลอดภัยทาง
ถนน  

ค�าใช$จ�ายโครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

20,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

 

50. อุดหนุนโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ยาเสพติดอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหา
ยาเสพติดอําเภอเพ็ญ  

20,000.00 -ปกครองอําเภอเพ็ญไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 
 

51. โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.เตาไห  

โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.เตา
ไห  
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52. จัดเวที่ประชาคม
หมู�บ$านและตําบลเพ่ือ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท$องถ่ิน  

จัดเวที่ประชาคม
หมู�บ$านและตําบลเพ่ือ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท$องถ่ิน  

10,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการเนื่องจากไม�มีระเบียบรองรับการเบิกจ�าย  

53. สนับสนุนการเลือกต้ัง
ผู$บริหารท$องถ่ินและสมาชิก
สภาท$องถ่ิน  

สนับสนุนการเลือกต้ัง
ผู$บริหารท$องถ่ินและ
สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

200,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการเนื่องจากไม�มีประกาศให$มีการเลือกต้ังท$องถ่ิน 
 

54. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กรปก ครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการที่ดีขององค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพญ็  

20,000.00 -สํานักงานท$องถ่ินอําเภอเพ็ญขอรับงบประมาณไปดําเนินงาน 
 

55. สนับสนุนค�าจ$างที่
ปรึกษาวิจัยและประเมินผล
การให$บริการด$านความพึง
พอใจของประชาชน  

สนับสนุนค�าจ$างที่
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการ
ให$บริการด$านความพึง
พอใจของประชาชน  
 
 
 

20,000.00 

  

 

56. ฝ^กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ  

โครงการฝ^กอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ 

300,000.00  
 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

57. ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

20,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการขอโอนงบประมาณไปก�อสร$างถนน คสล.  

58. ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห และพนังาน 
อบต.เตาไห  

ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิก
สภา อบต.เตาไห และ
พนังาน อบต.เตาไห  
 

20,000.00 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

    -ดําเนินโครงการ 43  

    -ไม�ได$ดําเนินโครงการ 15  
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รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการโดยใช*จ2ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป3 2563  

ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตามข*อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  

59. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ํา ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ํา ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

415,000.00 

  

 

60. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 บ$าน
เตาไห  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน
เตาไห หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

110,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

61.โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน
นายคํากอง สะพังเงิน หมู�ที่ 
2 บ$านนาพัง ต้ังไว$  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน

นายคํากอง สะพังเงิน หมู�ที่ 
2 บ$านนาพัง ต้ังไว$  

500,000.00 

 

 

62. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 2 บ$านนาพัง  
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ที่ 2 บ$านนาพัง  

 
25,000.00 

 
 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 

 

63. โครงการก�อสร$างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ สายจาก
หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาชื่น – โรงเรียนบ$านคอน
เลียบ  

โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 3 
บ$านคอนเลียบ สายจาก

หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาชื่น – โรงเรียนบ$านคอน

เลียบ  

 

45,000.00 
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64. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 3 บ$านคอน
เลียบ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ 

80,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

65. โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ   

โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ   

60,000.00 

  

 

66. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ  

340,000.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 

 

67.โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  119,000.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 

 

68. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย
วิทยา จันทชาติ – บ$านนาย
ธีรพงษ� รอดพ่ึง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย

วิทยา จันทชาติ – บ$านนาย
ธีรพงษ� รอดพ่ึง  381,500.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 
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69. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 4 บ$านหม$อ 
 
  
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ที่ 4 บ$านหม$อ 
 
 
  

25,000.00 
 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 

 

70. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง ศรี
วิเศษ – หนองฮุ$ง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง    

ศรีวิเศษ – หนองฮุ$ง  358,000.00 

  

 

71. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 5 บ$านคอน
สวรรค� 

 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 5 บ$านคอน
สวรรค� 

360,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

72. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
5 บ$านคอนสวรรค�  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
5 บ$านคอนสวรรค�  

82,000.00 

  

 

73. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
6 บ$านสินเจริญ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขที่ 2022  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
6 บ$านสินเจริญ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขที่ 2022  

35,000.00 
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74. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเป.นผิว
ลาดยางภายในหมู�บ$าน หมู�
ที่ 6 บ$านสินเจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาด
ยางภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 6 
บ$านสินเจริญ  

276,000.00 

  

 

75. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 6 บ$านสิน
เจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 6 บ$านสินเจริญ  

214,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

76. โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
7 บ$านโนนสวาง   

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 7 
บ$านโนนสวาง   

500,000.00 

  

 

77. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 7 บ$านโนน
สวาง  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 7 บ$านโนนสวาง  

25,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

78. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 8 บ$านสร$าง
กวาง  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 8 บ$านสร$าง
กวาง  

500,000.00 

  

 

79. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ ๘ บ$านสร$าง
กวาง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 8 บ$านสร$างกวาง 

25,000.00 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 
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80. โครงการก�อสร$างท�อ
เหลี่ยมระบายน้ําลําห$วย
คอนครก หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างท�อเหลี่ยม
ระบายน้ําลําห$วยคอนครก 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

320,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

81. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

180,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

82. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

25,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

    -ดําเนินโครงการ 13  

    -ยังไม2ดําเนินโครงการ 11  
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องค�การบริหารส2วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

 

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานจากเงินรายรับ 
 

หมายเหตุ  1 ค2าครุภัณฑ� จ2ายจากเงินรายได*        
 

1 ค�าจัดซื้อเก$าอ้ีปฎิบัติงานแบบปรับระดับได$  จํานวน 8 ตัว ๆ       2,700  บาท       21,600  บาท 
2 ค�าจัดซื้อเก$าอ้ีสําหรับศูนย�กู$ชีพ-กู$ภัย  จํานวน 4 ตัว ๆ         500  บาท         2,000  บาท 

3 ค�าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก สําหรับห$องปลัด อบต.  จํานวน 1 ชุด ๆ     19,200  บาท       19,200  บาท 

4 จัดซื้อตู$เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเป-ด  จํานวน 1 ตู$ ๆ       5,500  บาท         5,500  บาท 

5 จัดซื้อตู$ยาสามัญประจําบ$าน จํานวน 1 ตู$ ๆ       1,500  บาท         1,500  บาท 

6 จัดซื้อตู$เหล็กชนิดบานเลื่อนสําหรับใส�ยาและเวชภัณฑ�สําหรับกู$ชีพ-กู$ภัย  จํานวน 1 ตู$ ๆ       4,000  บาท         4,000  บาท 

7 จัดซื้อโตeะพับอเนกประสงค�หน$าขาว ขนาดเล็ก  จํานวน 2 ตัว ๆ       1,000  บาท         2,000  บาท 

8 จัดซื้อโตeะพับอเนกประสงค�หน$าขาว ขนาดใหญ�  จํานวน 4 ตัว ๆ       2,000  บาท         8,000  บาท 

9 จัดซื้อโตeะวางคอมพิวเตอร�พร$อมเก$าอ้ี               จํานวน 1 ชุด ๆ       3,700  บาท         3,700  บาท 

10 จัดซื้อโตeะทํางานพร$อมกระจก ขนาด 5 ฟุต               จํานวน 3 ตัว ๆ       7,500  บาท       22,500  บาท 

11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ     22,000  บาท       88,000  บาท 

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 1kVa                 จํานวน 4 เครื่อง ๆ       5,800  บาท       23,200  บาท 

13 จัดซื้อเก$าอ้ีปฎิบัติงานแบบปรับระดับได$               จํานวน 7 ตัว ๆ       3,000  บาท       21,000  บาท 

14 จัดซื้อตู$เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเป-ด     จํานวน 2 ตู$ ๆ       5,500  บาท       11,000  บาท 

15 จัดซื้อโตeะวางคอมพิวเตอร�พร$อมเก$าอ้ี             จํานวน 1 ชุด ๆ       5,000  บาท         5,000  บาท 

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ     22,000  บาท       22,000  บาท 

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนeตบุeค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ๆ     22,000  บาท       22,000  บาท 

18 จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ       2,600  บาท         2,600  บาท 

19 จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือLED สี ชนิด Network    จํานวน 1 เครื่อง ๆ     10,000  บาท       10,000  บาท 

20 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 1kVa                 จํานวน 2 เครื่อง ๆ       5,800  บาท       11,600  บาท 

21 จัดซื้อหลังคาไฟเบอร�กลาสหรือเหล็กพร$อมอุปกรณ�ประจํารถกู$ชีพ-กู$ภัย จํานวน 1 ชุด ๆ   259,000  บาท     259,000  บาท 

22 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบ FOX จํานวน 1 ตัว ๆ     17,700  บาท       17,700  บาท 

23 จัดซื้อตู$เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเป-ด        จํานวน 3 ตู$ ๆ       5,500  บาท       16,500  บาท 

24 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนeตบุeค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 6 เครื่อง ๆ     21,500  บาท     129,000  บาท 
25 จัดซื้อเครื่องพิมพ�  Multifunction เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา   จํานวน 1 เครื่อง ๆ       9,000  บาท         9,000  บาท 
26 จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร$อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (Lnk Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ๆ       4,300  บาท         4,300  บาท 
27 จัดซื้อเก$าอ้ีปฎิบัติงานแบบปรับระดับได$               จํานวน 2 ตัว ๆ       3,000  บาท         6,000  บาท 

28 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีที ยู พร$อม
ติดต้ัง 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ     21,000  บาท       21,000  บาท 

29 จัดซื้อตู$เก็บเอกสารเก็บเอกสาร(ตู$เก็บแฟ<ม) แบบ 4 ชั้นๆละ 10 ช�อง  จํานวน 1 ตู$ ๆ       6,000  บาท         6,000  บาท 
30 จัดซื้อตู$เก็บเอกสารแบบ 2 ประตูเป-ด  จํานวน 2 ตู$ ๆ       5,500  บาท       11,000  บาท 
31 จัดซื้อโตeะวางคอมพิวเตอร�พร$อมเก$าอ้ี               จํานวน 1 ชุด ๆ       5,000  บาท         5,000  บาท 
32 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ     22,000  บาท       22,000  บาท 
33 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนeตบุeก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ๆ     21,000  บาท       21,000  บาท 
34 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 1 kVA            จํานวน 1 เครื่อง ๆ       5,800  บาท         5,800  บาท 

35 
จัดซื้อชุดอุปกรณ�สําหรับห$องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด$วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

จํานวน 3 ชุด ๆ     28,500  บาท       85,500  บาท 

36 จัดซื้อมอเตอร�ปMyมน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ     14,850  บาท       29,700  บาท 

37 จัดซื้อเครื่องทําน้ําร$อนน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง ๆ       6,000  บาท       12,000  บาท 

       รวม      966,900  บาท 
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5. สรุปผลการวิเคราะห-การติดตามและประเมินผล 
  เปHนการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป< 2563 ท่ีอยู�ในงบประมาณรายจ�ายประจําป</
เพ่ิมเติม จ�ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ�ายใหม� โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ 
  5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  

แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�การ
พัฒนา     
                        โดยสรุปได�ดังนี้               

     �  โครงการท่ีบรรจุในแผน               จํานวน    187      โครงการ 
                          �  โครงการท่ีบรรจุในข�อบัญญัติ        จํานวน       82     โครงการ 
       �  คิดเปHนร�อยละ     43.80    ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
 
  5.2 คุณภาพ (Quality)  
    ผลการติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการดําเนินงานป< ๒๕๖3   

  �  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน     82  โครงการ 
    �  สามารถดําเนินการได�     จํานวน     56  โครงการ    
                             คิดเปHนร�อยละ  68.29  ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565) 

 

  5.3 ค(าใช�จ(าย (Cost)  
   โครงการต�างๆท่ีดําเนินการในป<งบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีอยู�ในงบประมาณรายจ�ายประจําป</เพ่ิมเติม 
จ�ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ�ายใหม� โอนงบประมาณเพ่ิม งบประมาณท่ีดําเนินการสามารถประหยัด
งบประมาณจากงบประมาณท่ีต้ังไว�  เนื่องจากมีการแข�งขันการเสนอราคา การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�าง จึงสามารถจัดซ้ือ
จัดจ�างในราคาท่ีต่ํากว�างบประมาณท่ีตั้งไว� 
 
  5.4 เวลา (Time)  
    ระยะเวลาในการดําเนินการโครงการต�างๆท่ีได�บรรจุไว�ในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย พ.ศ.2563  
การดําเนินการล�าช�าในบางโครงการไม�ตอบสนองหรือทันต�อความต�องการในการแก�ไขปMญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีทําให�
การช�วยเหลือไม�ตรงตามความต�องการของประชาชน 
 
  5.4 การได�รับประโยชน- 
    โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเกิดประโยชน�ต�อประชาชนในการใช�ประโยชน�ต�างๆต�อการดําเนินชิวีตท้ัง
ในด�านการเกษตร การเดินทางสัญจร การสาธารณูปโภค ด�านสังคม  ด�านการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ด�านการสร�างเศรษฐกิจในชุมชน   
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ส(วนที่  4 

สรุปผลข�อสังเกตและข�อเสนอแนะ 
--------------------------------------------- 

1.  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม 
  1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
      การพัฒนาด�านโครงการสร�างพ้ืนฐาน ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  สามารถบรรลุวัตถุประสงค�  ตาม
โครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา ฯ  ร�อยละ 37.77   ซ่ึงถือว�าเปHนการพัฒนาในระดับหนึ่งในด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ    การให�บริการคมนาคมท่ีสะดวก  อํานวยความสะดวกให�กับประชาชนในการสัญจรได�ดีส�งผลดี
ต�อการค�าขาย  การลงทุน  ของประชาชนในเขตตําบลเตาไห  ทําให�มีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
 
  2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 
      การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
สามารถบรรลุวัตถุประสงค�  ตามโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา ฯ  ร�อยละ 25.00   ซ่ึงถือว�าเปHนการพัฒนาในระดับน�อยใน
ด�านเศรษฐกิจ การส�งเสริมอาชีพให�กับประชาชน การต�อยอดผลการฝ�กอบรม  สร�างอาชีพเสริมและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห  ซ่ึงจะทําให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
  3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 
      การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�  ตามโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา ฯ  ร�อยละ 33.33   ซ่ึงถือว�าเปHนการพัฒนาในระดับหนึ่งในด�านสังคม
และการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห   
 
  4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อม 
      การพัฒนาทางด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ได�ร�อยละ  23.07  ถือเปHนการให�บริการประชาชนในระดับท่ีน�อยมาก องค�การบริหารส�วนตําบล   
เตาไห ควรให�ความสําคัญกับชุมชนด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   ให�ได�รับการศึกษามีความรู� มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ�แข็งแรง  เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอีก 
 
  5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
       การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ  ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน ได�ร�อยละ 21.42  ถือเปHนการให�บริการประชาชนในระดับท่ียังน�อย องค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  ควรให�ความสําคัญกับชุมชนในด�านการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตําบลเตาไห 
ท้ัง  5  โรงเรียน  โดยองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ควรส�งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ในด�าน โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริม(นม)  และโครงการต�างๆท่ีโรงเรียนขอรับการสนับสนุน  โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห
สนับสนุนล�วนเปHนโครงการส�งเสริมรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติต�อไป  
             การพัฒนาด�านประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ถือเปHนการให�บริการประชาชน
ในระดับหนึ่ง องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ควรให�ความสําคัญกับชุมชนในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภายในท�องถ่ิน
โดยดําเนินการส�งเสริมสนับสนุน การจัดงานประเพณีต�าง ๆ ของแต�ละชุมชน  เพ่ือให�ชุมชนได�ร�วมกันอนุรักษ� 
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วัฒนธรรมประเพณีต�างๆท่ีกําลังจะสูญหายไปจากชุมชนเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเหล�านั้น เช�น ประเพณีรดน้ําดําหัว
ผู�สูงอายุในวันสงกรานต� ประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประเพณีปริวาสกรรม  ประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ฯลฯ  ให�คงไว�
ให�ลูกหลานเรียนรู�และสืบทอดต�อไป  
 
  6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
            การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน    ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ยังไม�สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได� เนื่องจากสามารถดําเนินการได�เพียงระดับหนึ่ง  ได�ร�อยละ 50.00  ถือเปHนการ
ให�บริการประชาชนในระดับกลาง  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ควรให�ความสําคัญกับชุมชนในด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม มากข้ึน  เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีมีความสมบูรณ�และให�ประชาชนได�ใช�ประโชน�  ของ
ชุมชน และครัวเรือน  เพ่ือให�เปHนชุมชนสุขภาพดี มีสิ่งแวดล�อมท่ีดีต�อไป 
 
        7. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ 
สงบเรียบร*อย การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 
           การรพัฒนาด�านการเมืองการปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกัน
และแก$ไขปMญหายาเสพติด ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได� ในระดับ
หนึ่ง  ได�ร�อยละ 42.85  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหควรให�ความสําคัญกับชุมชนในด�านการเมืองและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน  ประชาชนในชุมชนมีคุณธรรมรู�รักสามัคคีพร�อมส�งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และส�งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย�ทรงเปHนประมุข มากข้ึน  เพ่ือให�ประชาชนได�รับ
ทราบและมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ  และรับทราบกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยให�มากข้ึนต�อไป 
  
         8. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
             การรพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ยัง
ไม�สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได� เนื่องจากสามารถดําเนินการได�เพียงระดับหนึ่ง  ได�ร�อยละ 07.40  ถือ
เปHนการให�บริการประชาชนในระดับตํ่า  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ควรให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการซ่ึงเปHนงานท่ีต�องให�บริหารประชาชน  ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน  การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�าวสารการปฏิบัติงานขององค�กรและมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ  
และรับทราบกระบวนการต�างๆให�มากข้ึนต�อไป 
 
 
ปXญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  1.  งบประมาณในการดําเนินงานมีน�อยไม�เพียงพอในการดําเนินงานและแก�ไขปMญหาของประชาชน 
  2.  การดําเนินงานล�าช�าไม�ทันต�อการแก�ไขปMญหาและความเดือดร�อนของประชาชน 
  3.  งบประมาณมาล�าช�าทําให�การดําเนินงานไม�เหมาะสมกับช�วงฤดูกาลและการดําเนินงานของท�องถ่ิน 
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2.  ข�อสังเกตุและข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนําไปสู(อนาคต  
  (1)  เกิดการพัฒนาท่ีล�าช�า เพราะการดําเนินงานต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องผ�านกระบวนการหลาย
ข้ันตอน สลับสับซ�อน  
  (2)  ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน�ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ�งยากมากข้ึน และประชาชนมองว�า องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถตอบสนองตามความต�องการท่ีเสนอได�ทันท�วงที  
     (3)  ปMญหาอาจไม�ได�รับการแก�ไขอย�างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากและบาง เรื่องอาจทํา
ไม�ได�  
     (4) โครงการต�าง ๆ ในแต�ละป<มีมาก ไม�สามารถดําเนินการได�ท้ังหมด งบประมาณไม�เพียงพอ  
 
 4.2  ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
     (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรพิจารณาใช�ปMญหาความต�องการจากชุมชนจริงๆมาใช�ในการจัดทําแผนแผนพัฒนา
ท�องถ่ินและเปHนกรอบในการจัดทํางบประมาณและให�มีความสอดคล�องกัน  
     (2)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังใน การพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
     (3)  ควรเร�งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายให�สามารถ ดําเนินการได�ใน
ป<งบประมาณนั้น และดําเนินการให�ทันตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔  ข�อ ๒๙ ประกอบกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินในฐานะหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีส�งเสริมองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีการบริหารกิจการบ�านเมือง  ท่ีดี ยึด
หลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต�องการประชาชน  
เพ่ือให�การดําเนินงานมุ�งสู�เปIาหมายดังกล�าว กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปHน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช�อย�างเหมาะสม  ให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินใช�เปHนข�อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได�มีการดําเนินงานมาอย�าง
ต�อเนื่องถึงปMจจุบัน 

 เพ่ือให�ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  (ระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เปHนไปด�วยความถูกต�องและบรรลุเปIาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข�อสั่งการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จึงได�
ดําเนินการนําเข�าข�อมูลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ       
e-plan  และได�นําข�อมูลในระบบอีแพลนดังกล�าวมาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 (ระหว(างเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕63) 

(www.dla.go.th) 



 

ประกาศ อบต.เตาไห 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป8งบประมาณ พ.ศ.2563 

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

    ด$วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให$ อปท.สภาท$องถ่ิน และผู$บริหารท$องถ่ิน เป-ดเผยข$อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให$ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให$ประชาชนในท$องถินมีส�วนร�วมด$วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด$วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข$อ 30(5) กําหนดให$
ผู$บริหารท$องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท$องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท$องถ่ิน พร$อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถ่ินทราบ ในท่ีเป-ดเผยภายในสิบห$าวันนับแต�วันท่ีผู$บริหารท$องถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผล
ดังกล�าว และต$องป-ดประกาศโดยเป-ดเผยไม�น$อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน$อยป8ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกป8 
    ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให$เป.นไปตามเจตนารมณ� ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน อบต.
เตาไห จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช$จ�าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท$องถ่ิน ในรอบป8งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให$ประชาชนได$มีส�วนร�วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.เตาไห ดังน้ี  

ก. วิสัยทัศน� ของอบต.เตาไห  
    " ท$องถ่ินน�าอยู� ควบคู�คุณธรรม น$อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ?" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เตาไห  
     
ค. ยุทธศาสตร�การพัฒนา ของอบต.เตาไหได$กําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว$ 8 ยุทธศาสตร� ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย  
    การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติด 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
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ง. การวางแผน 
    อบต.เตาไห ได$จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัตไิว$ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟMงปMญหาและความ
ต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว$ในแผนพัฒนา 3 ป8 ต�อไป  
    อบต.เตาไห ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได$กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป8 (พ.ศ. 2561 - 
2565)  

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร� 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

35 179,506,000.00 39 103,736,750.00 90 187,747,100.00 46 69,596,000.00 14 36,079,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มี
ความเข$มแข็ง 

3 250,000.00 3 250,000.00 4 285,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและ
การสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 

5 7,257,800.00 8 8,071,800.00 9 8,972,000.00 8 9,834,400.00 8 3,809,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล$อม 

4 520,000.00 12 737,000.00 13 865,000.00 12 850,000.00 12 870,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา
และนันทนาการ 

21 7,084,500.00 27 6,585,750.00 28 7,828,600.00 24 6,716,800.00 23 6,785,100.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ชุมชน 

2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง 
การปกครอง การป<องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย 
การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติด 

8 500,000.00 9 510,000.00 14 900,000.00 13 700,000.00 13 700,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการ 

13 6,035,800.00 12 5,270,000.00 27 7,262,100.00 16 5,392,000.00 14 4,877,000.00 

รวม 91 201,274,100.00 112 125,281,300.00 187 213,979,800.00 124 93,459,200.00 89 53,490,600.00 

 
     

 

 

 

-89- 



จ. การจัดทํางบประมาณ 
       ผู$บริหารอบต.เตาไห ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัตงิบประมาณและงบประมาณใช$จ�ายเงินสะสม 
จํานวน 82 โครงการ งบประมาณ 24,544,940.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังน้ี  

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข*อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 46 10,420,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 1 90,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 5 7,444,810.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม 5 370,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 8 5,189,630.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมอืง การปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อย 
การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติด 

9 420,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 7 590,000.00 

รวม 82 24,544,940.00 
 
ฉ. การใช*จ2ายงบประมาณ 
         อบต.เตาไห มีการใช$จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญตัิงบประมาณและงบประมาณใช$จ�ายเงินสะสม โดยได$มี
การก�อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสญัญา   รวม 56 โครงการ   จํานวนเงิน 21,489,074.62 บาท   มีการเบิกจ�ายงบประมาณ  จํานวน 56 
โครงการ จํานวนเงิน 21,455,584.62 ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังน้ี 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก2อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ2ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 34 8,571,981.72 34 8,571,981.72 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความ
เข$มแข็ง 

1 59,012.00 1 53,362.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการสงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 3 7,284,900.00 3 7,284,600 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและส่ิงแวดล$อม 3 304,010.00 3 304,010.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

6 4,965,935.90 6 4,938,395.90 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 19,960.00 1 19,960.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกันและแก$ไขปMญหายาเสพติด 

6 253,275.00 6 253,275.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 2 30,000.00 2 30,000.00 

รวม 56 21,489,074.62 56 21,455,584.62 
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รายละเอียดโครงการในข*อบัญญัติงบประมาณรายจ2าย ประจําป3งบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตาม
ข*อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 1-9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7 

170,000.00 163,000.00 163,000.00 7,000.00 

 

2. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห หมู�
ท่ี 1  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 

450,000.00 445,000.00 445,000.00 5,000.00 

 

3. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห หมู�
ท่ี 1  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านเตาไห หมู�ท่ี 1 

100,000.00 98,882.41 98,882.41 1,117.59 
 

4. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$านบ$านนาพัง 
หมู�ท่ี 2  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนา
พัง หมู�ท่ี 2 

80,000.00 75,000.00 75,000.00 5,000.00 

 

5. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนาพัง หมู�
ท่ี 2  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านนาพัง หมู�ท่ี 2 

470,000.00 465,000.00 465,000.00 5,000.00 

 

6. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอนเลียบ
หมู�ท่ี 3  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านคอนเลียบ หมู�ท่ี 3 

420,000.00 351,208.29 351,208.29 68,791.71 
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7. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบ หมู� 3  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบ หมู�ท่ี 3 

130,000.00 118,000.00 118,000.00 12,000.00 

 

8. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ หมู�ท่ี 
4  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านหม$อ หมู�ท่ี 4 

250,000.00 248,599.38 248,599.38 1,400.62 
 

9. ก�อสร$างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 4  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 4 

300,000.00 285,000.00 285,000.00 15,000.00 

 

10. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ท่ี 5  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

400,000.00 395,000.00 395,000.00 5,000.00 

 

11. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ท่ี 5  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5 

50,000.00 48,044.42 48,044.42 1,955.58 
 

12. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ท่ี 6  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ท่ี 6 

450,000.00 427,000.00 427,000.00 23,000.00 

 

13. ก�อสร$างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสินเจริญ 
หมู�ท่ี 6  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ท่ี 6 

100,000.00 98,000.00 98,000.00 2,000.00 

 

14. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนนสวาง 
หมู�ท่ี 7  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านโนนสวาง หมู�ท่ี 7 

225,000.00 224,495.58 224,495.58 504.42 
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15. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายนหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ท่ี 7 

155,000.00 115,000.00 115,000.00 40,000.00 

 

16. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

 
485,000.00 

 
485,000.00 

485,000.00 00.00  

17. การก�อสร$างรายระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสร$างกวาง 
หมู�ท่ี 8  
 

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสร$างกวาง หมู�ท่ี 8 

65,000.00 64,000.00 64,000.00 1,000.00 

 

18. ก�อสร$างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9 

180,000.00 175,000.00 175,000.00 5,000.00 

 

19. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ หมู�ท่ี 
9  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ท่ี 9  

 
370,000.00 

 
367,375.82 

367,375.82 2,624.18  

20. ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่าํ
พร$อมหม$อแปลง สาย
ถนนลาดยาง-นานายยุทธชัย 
สะพังเงิน  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงต่ํา 
บ$านหม$อ หมู�ท่ี 9 

370,000.00 367,375.82 367,375.82 2,624.18 

 

21. ก�อสร$างลานอเนกประสงค�
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 
5  

โครงการก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอนสวรรค� 
หมู�ท่ี 5 

100,000.00 97,000.00 97,0000.00 3,000.00 

 

22. ปรับปรุงซ�อมแซมและต�อ
เติมสิ่งก�อสร$าง อบต.เตาไห  
หมู� 1- หมู� 9  

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองช�าง 

100,000.00  
 -ไม�ได$ดําเนินการ  
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 

23. ส�งเสริมอาชีพประาชน  
หมู�ท่ี 1-9  

ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริม
อาชีพประชาชน 

90,000.00 59,012.00 53,362.00 30,988.00 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 

24. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

49,410.00 42,000.00 
42,000.00 7,410.00  

25. สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$สูงอายุ 
หมู�ท่ี 1-9  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ท่ี 1-9  

5,545,400.00 - 5,545,100.00 
 

300.00  

26. สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

1,800,000.00 -โอนลด 104,450 
1,697,500.00 1,950.00  

27. สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

30,000.00 0.00 0.00 
-ไม�ได$ดําเนินการ  

28. อุดหนุนกลุ�มสตรีตาํบล 
เตาไห  

เงินอุดหนุนกลุ�มสตรีตําบล
เตาไหเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

20,000.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

29. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  

 
 

90,000.00 

 
 

90,000.00 
90,000.00 00.00  

30. ป<องกันและระงับโรค  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
สัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ$า 

40,000.00 0.00 0.00 -โอนลด 
40,000.00 

 

31. อุดหนุนสาํหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราดํารดิ$าน
สาธารณสุข หมู�ท่ี 1-9  

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู�บ$าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด$าน
สาธารณสุข 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

 

32. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

20,000.00 - 
- -ไม�ได$ดําเนินการ  
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33. โครงการสตัว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ$า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระ
เจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟ<าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี 

โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ$า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย� 
ดร.สมเดจ็พระเจ$าน$อง
นางเธอ เจ$าฟ<าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ� อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

40,000.00 34,010.00 34,010.00 5,990.00 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34. สนับค�าใช$จ�ายการบรหิาร
สถานศึกษา  

สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

912,140.00 

+62,240.00 

- 
974,380.00 00.00  

35. จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสรมิ
(นม)  

961,950.00 961,950.00 
961,950.00 00.00  

36. ส�งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญต�างของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

ค�าใช$จ�ายในการจัดงาน
วันเด็กแห�งชาติ ประจําป8 
2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 

37. อุดนุนส�วนราชการ  

 

-อุดหนุน โรงเรียน 

-อุดหนุนไฟฟ<าฯ 

-1,536,000.00 

-1,415,000.00 

-1,508,000.00 

-1,338,605.90 

-1,508,000.00 

-1,338,605.90 

-28,000.00 

-76,394.10 
 

38. แข�งขันกีฬาเยาวชนต$าน
ยาเสพตดิตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
แข�งขันกีฬาเยาชนต$าน
ยาเสพตดิ ประจําป8 
2563 

100,000.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

39. รดนํ้าดําหัวผู$สูงอายุตาํบล
เตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการรดนํ้า
ดําหัวผู$สูงอายุตําบลเตา
ไห ประจําป8 2563 

12,300.00 0.00 0.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 
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40. อุดนุนการแข�งขันกีฬา
นักเรียนกลุ�มโรงเรียนเหล�าเตา
ไห  

เงินอุดหนุนการจัดการ
แข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�ม
เพ็ญ 4 (คอนเลียบเกม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
 

41. โครงการจัดงานประเพณี 
อําเภอเพ็ญ 112 ป8 ของดี 12 
ท$องถ่ิน  

โครงการจัดงานประเพณี 
อําเภอเพ็ญ 112 ป8 ของ
ดี 12 ท$องถ่ิน 

130,000.00 123,000.00 123,000.00 7,000.00 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42. อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาตภิายใน
พ้ืนท่ีตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อมภายในพ้ืนท่ี
ตําบลเตาไห 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร*อย 
การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 

43. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-กู$ภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-
กู$ภัย 

25,000.00 24,960.00 24,960.00 40.00 

 

44. การป<องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาล
ป8ใหม�สงกรานต�  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาล
สงกรานต�และป8ใหม� 

80,000.00 12,402.00 12,402.00 67,598.00 

 

45. ฝ^กซ$อมแนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กซ$อมแผนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

25,000.00 24,710.00 24,710.00 290.00 
 

46. ป<องกันและแก$ไขปMญหาไฟ
ปZาและหมอกควัน  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ไฟปZาและหมอกควัน 

 

20,000.00 19,730.00 19,730.00 270.00 
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47. ส�งเสริมกิจกรรม อปพร.  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
ส�งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครป<องกันภัย
ฝZายพลเรือน(อปพร.) 

10,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

48. ฝกอบรมช�วยเหลือคน
จมนํ้า  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กอบรมช�วยเหลือคน
จมนํ้า 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 
 

49. ความปลอดภัยทางถนน  ค�าใช$จ�ายโครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

20,000.00   -ไม�ได$ดําเนินการ 
 

50. อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหายาเสพติด
อําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหา
ยาเสพตดิอําเภอเพ็ญ  

20,000.00  
 -ไม�ได$ดําเนินการ  

51. โครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.เตาไห  

โครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.เตา
ไห  

200,000.00 151,513.00 151,513.00 

 

 

 

48,482.00 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52. จัดเวท่ีประชาคมหมู�บ$าน
และตําบลเพ่ือจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท$องถ่ิน  

จัดเวท่ีประชาคมหมู�บ$าน
และตําบลเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท$องถ่ิน  

10,000.00 00.00 00.00 

 

 

 

-ไม�ได$ดําเนินการ 

 

 

 

 

53. สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู$บริหารท$องถ่ินและสมาชิก
สภาท$องถ่ิน  

สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู$บริหารท$องถ่ินและ
สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

200,000.00 00.00 00.00 

 

 

-ไม�ได$ดําเนินการ 
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54. อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ิน
อําเภอเพ็ญ  

20,000.00 - 20,000.00 
 
 
 
 

00.00 
 
 
 
 

 

55. สนับสนุนค�าจ$างท่ีปรึกษา
วิจัยและประเมินผลการ
ให$บริการด$านความพึงพอใจ
ของประชาชน  

สนับสนุนค�าจ$างท่ี
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการให$บริการ
ด$านความพึงพอใจของ
ประชาชน  
 
 
 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

56. ฝ^กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ  

โครงการฝ̂กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห พนักงาน อบต.
เตาไห คณะกรรมการทุก
คณะ 

300,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

57. ก�อสร$างเสาธงและบริเวณ
เสาธง  

ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

20,000.00 00.00 00.00 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ 
 

 

58. ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธ
ภาพการปฏิบัติงานของ
ผู$บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตา
ไห และพนังาน อบต.เตาไห  

ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธ
ภาพการปฏิบัติงานของ
ผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห และพนังาน 
อบต.เตาไห  

20,000.00 00.00 00.00 -ไม�ได$ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 -ดําเนินโครงการ 43  

 -ไม�ได$ดําเนินโครงการ 15  
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการโดยใช*จ2ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป3 2563  

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตามข*อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 
 

59. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้า ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
1 บ$านเตาไห  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้า ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

415,000.00 410,000.00 410,000.00 5,000.00  

60. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$านเตาไห 
หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน
เตาไห หมู�ท่ี 1 บ$านเตาไห  

110,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

61.โครงการก�อสร$างรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน สายเริม่จากบ$านนาง
กองนาง ชาญครไทย – หน$า
บ$านนายคํากอง สะพังเงิน หมู�
ท่ี 2 บ$านนาพัง ตั้งไว$  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน

นายคํากอง สะพังเงิน หมู�
ท่ี 2 บ$านนาพัง ตั้งไว$  

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00  

62. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
2 บ$านนาพัง  

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ท่ี 2 บ$านนาพัง  

 

25,000.00 

 

 

- - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

63. โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$าน
คอนเลียบ สายจากหน$าบ$าน
นายจันทร�เพ็ง พิลาช่ืน – 
โรงเรียนบ$านคอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 
บ$านคอนเลียบ สายจาก

หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาช่ืน – โรงเรียนบ$านคอน

เลียบ  

 

45,000.00 39,000.00 39,000.00 

6,000.00 
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64. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ 

80,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

65. โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ   

โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 3 บ$านคอนเลียบ   

60,000.00 58,000.00 58,000.00 2,000.00  

66. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 3 บ$าน
คอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
3 บ$านคอนเลียบ  

340,000.00 318,000.00 318,000.00 

 

22,000.00 

 

 

67.โครงการก�อสร$างรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 4 บ$านหม$อ จาก
บ$านนายกรีฑาพล เพ็งสวรรค� 
– บ$านนายจอมศรี สะพังเงิน  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  

119,000.00 115,000.00 115,000.00 4,000.00  

68. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 4 บ$าน
หม$อ จากบ$านนายวิทยา จันท
ชาติ – บ$านนายธีรพงษ� รอด
พ่ึง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย
วิทยา จันทชาติ – บ$าน

นายธีรพงษ� รอดพ่ึง  

381,500.00 376,000.00 376,000.00 5,500.00  

69. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
4 บ$านหม$อ  
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ท่ี 4 บ$านหม$อ 25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

70. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค� จากบ$าน
นางบุญเฮือง ศรีวิเศษ – หนอง
ฮุ$ง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง    
ศรีวิเศษ – หนองฮุ$ง  

358,000.00 315,000.00 315,000.00 

43,000.00 
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71. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค� 

 โครงการปรบัปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$านคอน
สวรรค� 

360,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

72. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 5 บ$าน
คอนสวรรค�  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
5 บ$านคอนสวรรค�  

82,000.00 80,000.00 80,000.00 2,000.00  

73. โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสิน
เจริญ จากบ$านนางหวัง อัปมา
โท – ทางหลวงเลขท่ี 2022  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
6 บ$านสินเจรญิ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขท่ี 2022  

35,000.00 35,000.00 35,000.00 00.00  

74. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาดยาง
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 บ$านสิน
เจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาด
ยางภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 6 
บ$านสินเจริญ  

276,000.00 247,000.00 247,000.00 29,000.00  

75. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
6 บ$านสินเจรญิ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 6 บ$านสินเจรญิ  

214,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

76. โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 7 บ$านโนนสวาง   

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 7 
บ$านโนนสวาง   

500,000.00 487,000.00 487,000.00 13,000.00  

77. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
7 บ$านโนนสวาง  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 7 บ$านโนนสวาง  

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

78. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$านสร$าง
กวาง  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ท่ี 8 บ$านสร$าง
กวาง  

500,000.00 487,000.00 487,000.00 

13,000.00 
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79. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
๘ บ$านสร$างกวาง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 8 บ$านสร$างกวาง 

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

80. โครงการก�อสร$างท�อ
เหลี่ยมระบายนํ้าลําห$วยคอน
ครก หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างท�อเหลีย่ม
ระบายนํ้าลําห$วยคอนครก 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

320,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

81. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

180,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

82. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน หมู�ท่ี 
9 บ$านหม$อ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ท่ี 9 บ$านหม$อ 

25,000.00 - - -ยังไม�ได$ดําเนินการ  

 -ดําเนินโครงการ 13  

 -ยังไม�ดําเนินโครงการ 11  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป3 2563 

อบต.เตาไห เพ็ญ จ.อุดรธานี  
แผนการ
ดําเนิน 

การ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ2าย 

ยุทธศาสตร� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

90 187,747,100.00 46 10,420,500.00 34 8,571,981.72 34 8,571,981.72 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ อาชีพ 
รายได$และการสร$างชุมชนให$มีความเข$มแข็ง 

4 285,000.00 1 90,000.00 1 59,012.00 1 53,362.00 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู$ด$อยโอกาส 

9 8,972,000.00 5 7,444,810.00 3 7,284,900.00 3 7,284,600 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล$อม 

13 865,000.00 5 370,000.00 3 304,010.00 3 304,010.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

28 7,828,600.00 8 5,189,630.00 6 4,965,935.90 6 4,938,395.90 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

2 120,000.00 1 20,000.00 1 19,960.00 1 19,960.00 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมือง การ
ปกครอง การป<องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร$อย การป<องกันและ
แก$ไขปMญหายาเสพติด 

14 900,000.00 9 420,000.00 6 253,275.00 6 253,275.00 

8.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

27 7,262,100.00 7 590,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 

รวม 187 213,979,800.00 82 24,544,940.00 56 21,489,074.62 56 21,455,584.62 
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ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.เตาไห ได$ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ป8 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได$รับความร�วมมือ การส�งเสรมิและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต�างๆ ประสบผลสําเร็จด$วยด ีก�อให$เกิดประโยชน�แก�ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี
ใกล$เคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1-9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7 

170,000.00 

  

 

2. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู�บ$าน บ$าน
เตาไห หมู�ที่ 1  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 

450,000.00 

  

 

3. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านเตาไห 
หมู�ที่ 1  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 

100,000.00 

  

 

4. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน
บ$านนาพัง หมู�ที่ 2  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านนา
พัง หมู�ที่ 2 

80,000.00 

  

 



   

  

 

5. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
นาพัง หมู�ที่ 2  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านนาพัง หมู�ที่ 2 

470,000.00 

  

 

6. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
เลียบหมู�ที่ 3  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านคอนเลียบ หมู�ที่ 3 

420,000.00 

  

 

7. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนเลียบ หมู� 3  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
คอนเลียบ หมู�ที่ 3 

130,000.00 

  

 

8. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ที่ 4  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 4 

250,000.00 
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9. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 4  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 4 

300,000.00 

  

 

10. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
คอนสวรรค� หมู�ที่ 5  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5 

400,000.00 

  

 

 

11. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ที่ 5  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5 

50,000.00 

  

 

12. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ที่ 6  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านสิน
เจริญ หมู�ที่ 6 

450,000.00 
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13. ก�อสร$างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือท�อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
สินเจริญ หมู�ที่ 6  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสินเจริญ หมู�ที่ 6 

100,000.00 

 
 

 

14. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านโนนสวาง หมู�ที่ 7 

225,000.00 

  

 

15. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายนหมู�บ$าน 
บ$านโนนสวาง หมู�ที่ 7  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$านโนน
สวาง หมู�ที่ 7 

155,000.00 

 
 

 

16. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน
บ$านสร$างกวาง หมู� 8  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$านบ$านสร$าง
กวาง หมู� 8  

485,000.00 
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17. การก�อสร$างรายระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
ท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน บ$าน
สร$างกวาง หมู�ที่ 8  
 

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านสร$างกวาง หมู�ที่ 8 

65,000.00 

  

 

18. ก�อสร$างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 9  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 9 

180,000.00 

  

 

19. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$านหม$อ 
หมู�ที่ 9  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
ภายในหมู�บ$าน บ$าน
หม$อ หมู�ที่ 9  

370,000.00 

  

 

20. ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า
พร$อมหม$อแปลง สาย
ถนนลาดยาง-นานายยุทธ
ชัย สะพังเงิน  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ<าแรงตํ่า 
บ$านหม$อ หมู�ที่ 9 

370,000.00 

  

 

21. ก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ$าน 
บ$านคอนสวรรค� หมู�ที่ 5  

โครงการก�อสร$างลาน
อเนกประสงค�คอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน บ$านคอน
สวรรค� หมู�ที่ 5 

100,000.00 

  

 

22. ปรับปรุงซ�อมแซมและ
ต�อเติมสิ่งก�อสร$าง อบต.เตา
ไห หมู� 1- หมู� 9  

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานกองช�าง 

100,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการ  เนื่องจากขอโอนงบไปจัดทําโครงการ ก�อสร$างถนน คสล.บ$านสร$างกวาง หมู� 8 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได*และการสร*างชุมชนให*มีความเข*มแข็ง 

  

 

23. ส�งเสริมอาชีพประาชน  

หมู�ที่ 1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริม
อาชีพประชาชน 

90,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสังคมและการสงเคราะห�ผู*ด*อยโอกาส 

24. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
ปZวยเอดส�  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$ปZวย
เอดส�  

49,410.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

25. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ที่ 1-9  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู$
สูงอายุ หมู�ที่ 1-9  

5,545,400.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

26. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ  

1,800,000.00 -เปลี่ยนระบบจ�ายเงินจากรับเงินสดเป.นโอนเข$าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง  

27. สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
เตาไห  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห  

30,000.00 -กองทุนไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 
 

28. อุดหนุนกลุ�มสตรีตําบล 
เตาไห  

เงินอุดหนุนกลุ�มสตรี
ตําบลเตาไหเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

20,000.00 -กลุ�มสตรีตําบลเตาไห ไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

29. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท$องถ่ินองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท$องถ่ินองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตา
ไห  

90,000.00 
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30. ป<องกันและระงับโรค  ค�าใช$จ�ายในโครงการ
สัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ$า 

40,000.00  

-โอนเปลี่ยนชื่อโครงการเป.น โครงการสัตว�ปลิดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ$า ตามพระราชปณิธาณฯ  

31. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราดําริด$าน
สาธารณสุข หมู�ที่ 1-9  

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู�บ$าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด$าน
สาธารณสุข 

180,000.00 

                  

 

32. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ  

20,000.00  

 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

 

33. โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ$า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จ
พระเจ$าน$องนางเธอ เจ$าฟ<า
จุฬาภรณวลัยลักษณ� อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  

โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ$า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย� 
ดร.สมเด็จพระเจ$าน$อง
นางเธอ เจ$าฟ<าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ� อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

40,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34. สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

สนับค�าใช$จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา  

912,140.00 
+62,240.00 
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35. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม)  

961,950.00 

 

 

36. ส�งเสริม/สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรม วันสําคัญต�าง
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

ค�าใช$จ�ายในการจัดงาน
วันเด็กแห�งชาติ 
ประจําป8 2563 

30,000.00 

  

 

37. อุดนุนส�วนราชการ  
 

-อุดหนุน โรงเรียน 
-อุดหนุนไฟฟ<าฯ 

-1,536,000.00 
-1,415,000.00 

 

 

38. แข�งขันกีฬาเยาวชน
ต$านยาเสพติดตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
แข�งขันกีฬาเยาชนต$าน
ยาเสพติด ประจําป8 
2563 

100,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

39. รดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ
ตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายโครงการรดน้ํา
ดําหัวผู$สูงอายุตําบลเตา
ไห ประจําป8 2563 

12,300.00 -ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 
 

40. อุดนุนการแข�งขันกีฬา
นักเรียนกลุ�มโรงเรียนเหล�า
เตาไห  

เงินอุดหนุนการจัดการ
แข�งขันกีฬานักเรียน
กลุ�มเพ็ญ 4 (คอนเลียบ
เกม) 

30,000.00 
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41. โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอเพ็ญ 112 
ป8 ของดี 12 ท$องถ่ิน  

โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอเพ็ญ 
112 ป8 ของดี 12 
ท$องถ่ิน 

130,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42. อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
พ้ืนที่ตําบลเตาไห  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อมภายในพ้ืนที่
ตําบลเตาไห 

20,000.00 

  

 

 
 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการเมือง การปกครอง การปDองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร*อย 
การปDองกันและแก*ไขปEญหายาเสพติด 

43. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-กู$ภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด$านกู$ชีพ-
กู$ภัย 

25,000.00 

  

 

44. การป<องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง
เทศกาลป8ใหม�สงกรานต�  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาล
สงกรานต�และป8ใหม� 

80,000.00 
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45. ฝ^กซ$อมแนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กซ$อมแผนป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

25,000.00 

  

 

46. ป<องกันและแก$ไข
ปMญหาไฟปZาและหมอก
ควัน  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ไฟปZาและหมอกควัน 
 
 

20,000.00 

  

 

47. ส�งเสริมกิจกรรม อป
พร.  

ค�าใช$จ�ายในโครงการ
ส�งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครป<องกันภัย
ฝZายพลเรือน(อปพร.) 

10,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

48. ฝกอบรมช�วยเหลือคน
จมน้ํา  

ค�าใช$จ�ายโครงการ
ฝ^กอบรมช�วยเหลือคน
จมน้ํา 

20,000.00 

 
 

 

49. ความปลอดภัยทาง
ถนน  

ค�าใช$จ�ายโครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

20,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

 

50. อุดหนุนโครงการ
ป<องกันและแก$ไขปMญหา
ยาเสพติดอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการป<องกัน
และแก$ไขปMญหา
ยาเสพติดอําเภอเพ็ญ  

20,000.00 -ปกครองอําเภอเพ็ญไม�ขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 
 

51. โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.เตาไห  

โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.เตา
ไห  
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52. จัดเวที่ประชาคม
หมู�บ$านและตําบลเพ่ือ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท$องถ่ิน  

จัดเวที่ประชาคม
หมู�บ$านและตําบลเพ่ือ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท$องถ่ิน  

10,000.00  
-ไม�ได$ดําเนินการเนื่องจากไม�มีระเบียบรองรับการเบิกจ�าย  

53. สนับสนุนการเลือกต้ัง
ผู$บริหารท$องถ่ินและสมาชิก
สภาท$องถ่ิน  

สนับสนุนการเลือกต้ัง
ผู$บริหารท$องถ่ินและ
สมาชิกสภาท$องถ่ิน  

200,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการเนื่องจากไม�มีประกาศให$มีการเลือกต้ังท$องถ่ิน 
 

54. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค�กรปก ครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพ็ญ  

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการที่ดีขององค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินอําเภอเพญ็  

20,000.00 -สํานักงานท$องถ่ินอําเภอเพ็ญขอรับงบประมาณไปดําเนินงาน 
 

55. สนับสนุนค�าจ$างที่
ปรึกษาวิจัยและประเมินผล
การให$บริการด$านความพึง
พอใจของประชาชน  

สนับสนุนค�าจ$างที่
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการ
ให$บริการด$านความพึง
พอใจของประชาชน  
 
 
 

20,000.00 

  

 

56. ฝ^กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ  

โครงการฝ^กอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู$บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทุกคณะ 

300,000.00  
 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019  

57. ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

ก�อสร$างเสาธงและ
บริเวณเสาธง  

20,000.00 -ไม�ได$ดําเนินการขอโอนงบประมาณไปก�อสร$างถนน คสล.  

58. ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เตาไห และพนังาน 
อบต.เตาไห  

ฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพการปฏิบัติงาน
ของผู$บริหาร สมาชิก
สภา อบต.เตาไห และ
พนังาน อบต.เตาไห  
 

20,000.00 
 

-ไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ�โควิด 2019 

 

    -ดําเนินโครงการ 43  

    -ไม�ได$ดําเนินโครงการ 15  
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รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการโดยใช*จ2ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป3 2563  

ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณ
ประจําป3 

งบตามข*อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ2าย คงเหลือ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  

59. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ํา ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ํา ภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

415,000.00 

  

 

60. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$านเตาไห หมู�ที่ 1 บ$าน
เตาไห  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน
เตาไห หมู�ที่ 1 บ$านเตาไห  

110,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

61.โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน
นายคํากอง สะพังเงิน หมู�ที่ 
2 บ$านนาพัง ต้ังไว$  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน สาย
เริ่มจากบ$านนางกองนาง 
ชาญครไทย – หน$าบ$าน

นายคํากอง สะพังเงิน หมู�ที่ 
2 บ$านนาพัง ต้ังไว$  

500,000.00 

 

 

62. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 2 บ$านนาพัง  
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ที่ 2 บ$านนาพัง  

 
25,000.00 

 
 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 

 

63. โครงการก�อสร$างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ สายจาก
หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาชื่น – โรงเรียนบ$านคอน
เลียบ  

โครงการก�อสร$างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 3 
บ$านคอนเลียบ สายจาก

หน$าบ$านนายจันทร�เพ็ง พิ
ลาชื่น – โรงเรียนบ$านคอน

เลียบ  

 

45,000.00 
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64. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 3 บ$านคอน
เลียบ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ 

80,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

65. โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ   

โครงการซ�อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 3 บ$านคอนเลียบ   

60,000.00 

  

 

66. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
3 บ$านคอนเลียบ  

340,000.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 

 

67.โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนายก
รีฑาพล เพ็งสวรรค� – บ$าน
นายจอมศรี สะพังเงิน  119,000.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 

 

68. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย
วิทยา จันทชาติ – บ$านนาย
ธีรพงษ� รอดพ่ึง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
4 บ$านหม$อ จากบ$านนาย

วิทยา จันทชาติ – บ$านนาย
ธีรพงษ� รอดพ่ึง  381,500.00 

 

 

-อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร$าง 
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69. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 4 บ$านหม$อ 
 
  
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 

หมู�ที่ 4 บ$านหม$อ 
 
 
  

25,000.00 
 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 

 

70. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง ศรี
วิเศษ – หนองฮุ$ง  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 5 บ$านคอนสวรรค� 
จากบ$านนางบุญเฮือง    

ศรีวิเศษ – หนองฮุ$ง  358,000.00 

  

 

71. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 5 บ$านคอน
สวรรค� 

 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 5 บ$านคอน
สวรรค� 

360,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

72. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
5 บ$านคอนสวรรค�  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
5 บ$านคอนสวรรค�  

82,000.00 

  

 

73. โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
6 บ$านสินเจริญ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขที่ 2022  

โครงการก�อสร$างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
6 บ$านสินเจริญ จากบ$าน
นางหวัง อัปมาโท – ทาง
หลวงเลขที่ 2022  

35,000.00 
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74. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเป.นผิว
ลาดยางภายในหมู�บ$าน หมู�
ที่ 6 บ$านสินเจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเป.นผิวลาด
ยางภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 6 
บ$านสินเจริญ  

276,000.00 

  

 

75. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 6 บ$านสิน
เจริญ  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 6 บ$านสินเจริญ  

214,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

76. โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 
7 บ$านโนนสวาง   

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ$าน หมู�ที่ 7 
บ$านโนนสวาง   

500,000.00 

  

 

77. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 7 บ$านโนน
สวาง  

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 7 บ$านโนนสวาง  

25,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

78. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 8 บ$านสร$าง
กวาง  

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 8 บ$านสร$าง
กวาง  

500,000.00 

  

 

79. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ ๘ บ$านสร$าง
กวาง 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 8 บ$านสร$างกวาง 

25,000.00 

-ยังไม�ได$ดําเนินการ 
-รอดําเนินการ 

 

-118- 



80. โครงการก�อสร$างท�อ
เหลี่ยมระบายน้ําลําห$วย
คอนครก หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างท�อเหลี่ยม
ระบายน้ําลําห$วยคอนครก 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

320,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

81. โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการก�อสร$างถนน
คอนกรีตภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

180,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

82. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังภายใน
หมู�บ$าน หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู�บ$าน 
หมู�ที่ 9 บ$านหม$อ 

25,000.00 
-ยังไม�ได$ดําเนินการ 

-รอดําเนินการ 
 

    -ดําเนินโครงการ 13  

    -ยังไม2ดําเนินโครงการ 11  
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่น  

ชื่อ ตําแหน2ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

      (1) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห                   ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห คนท่ี 1                                  กรรมการ 
 (3) รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห คนท่ี 2                                          กรรมการ 
 (4) นายทองใส           โอทอง             สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  6                               กรรมการ  
                (5) นายสุวิทย�            แสนสุข            สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  4                               กรรมการ  
                (6) นายยุทธชัย          สะพังเงิน          สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  9                               กรรมการ  
                (7) นายเสถียร           สุวรรณจักร       ผู$ทรงคุณวุฒิ                                                         กรรมการ  
                (8) นายเผด็จ             เพ็งสวรรค�        ผู$ทรงคุณวุฒิ                                                         กรรมการ  
 (9)  นายสุริยา            สีเหลา             ผู$ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ   
                (10) ผู$อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสรมิสุขภาพประตําบลบ$านคอนเลียบ  ผู$แทนภาคราชการ              กรรมการ 
 (11) ผู$อํานวยการโรงเรยีนบ$านหม$อ       ผู$แทนภาคราชการ                                                  กรรมการ 
 (12) ผู$อํานวยการโรงเรยีนบ$านนาพัง      ผู$แทนภาคราชการ                                                 กรรมการ 
 (13) นายสุภาพ         ซองสาร            ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี 5                                 กรรมการ 
 (14) นายบุญจันทร�     หน�ายโย            ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี 3                                 กรรมการ  
 (15) นายเสาร�           ศรีจันทร�           ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี 7                                 กรรมการ  
 (16) ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห                                                      กรรมการและเลขานุการ 
 (17) หัวหน$าสํานักปลัด                                                                                      ผู$ช�วยเลขานุการ  

                   

   2. คณะกรรมการติดตามแผน  

ชื่อ ตําแหน2ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

๑.นางสุวนันท�          เพ็งสวรรค�                   สมาชิกสภา อบต.เตาไห ม.4                            ประธานกรรมการ 
2.นายทองใสย�         โอทอง                       สมาชิกสภา อบต.เตาไห   ม.6                                    กรรมการ 
3.นายยุทธชัย          สะพังเงิน                    สมาชิกสภา อบต.เตาไห   ม.9                                    กรรมการ 
4.นายบุญชัย           ส�อนราช                     ผู$แทนประชาคมตาํบลเตาไห                                       กรรมการ 
5.นางกาญจนา        ชาวสุรินทร�                  ผู$แทนประชาคมตําบลเตาไห                                       กรรมการ 
6.นายนิเทศ            บุตรดีวงศ�                   ผู$อํานวยการโรงเรียนบ$านนาพัง                                   กรรมการ 
7.นายรินทอง          สุรการ                       ครู คศ.3 โรงเรียนบ$านเตาไห                                      กรรมการ 
8.นางสาวนภาวรรณ  แก$วชิน                      ผู$อํานวยการกองคลัง                                                กรรมการ 
9.นายสาคร            หนองแสง                   ผู$ทรงคุณวิฒ                                                          กรรมการ 
10.นายวิรัตน�          วงวิราช                      ผู$ทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ 
11.นางสาวภาวิณี     แก$วแก�น                    นักพัฒนาชุมชน                                         กรรมการ/เลขานุการ 
                                                          รักษาราชการแทนหัวหน$าสํานักปลัดหัวหน$าสํานักปลัด     

 

 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถิ่น  

ชื่อ ตําแหน2ง เบอร�โทรศัพท� เบอร�มือถือ email 

                     (1)  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล                                             ประธานกรรมการ 
  (2) ผู$อํานวยการกองคลัง                                                                  กรรมการ 
  (3) ผู$อํานวยการกองช�าง                                                                   กรรมการ 
  (4) ผู$อํานวยการกองการศึกษา                                                            กรรมการ 
  (5) นายสมจิตร          ชาวกล$า           ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี 2         กรรมการ   
                     (6) นายอุทัย             เชือกพรม         ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี  9        กรรมการ 
  (7)    นางบัว               พลยศ             ผู$แทนประชาคมท$องถ่ิน หมู�ท่ี  5        กรรมการ 
  (8)    หัวหน$าสํานักปลัด                                                    กรรมการและเลขานุการ 

                       (9)    นักวิเคราะห�นโยบายและแผน                                                ผู$ช�วยเลขานุการ 

 
 

     ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท�านหรือหน�วยงานราชการต�างๆ ท่ีเก่ียวข$องมีข$อสงสัยหรือมีความประสงค�จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข$อเสนอแนะ 
การบริหารงานขออบต.เตาไหทราบเพ่ือจะได$พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต$องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีในระยะต�อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                  ประกาศ ณ วันท่ี   30  ธันวาคม    2563 
 
 
                                                                                  (นายบัวลา  พลยศ)                                                                                     
                                                                         นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําส่ังองค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 
ท่ี  65/๒๕62 

เรื่อง   แต(งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 
****************************** 

 เพ่ือปฏิบัติให�เปHนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ ๒๘  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห จึงแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   
ดังนี้  

๑.นางสุวนันท�          เพ็งสวรรค�         สมาชิกสภา อบต.เตาไห ม.4                            ประธานกรรมการ 
2.นายทองใสย�         โอทอง             สมาชิกสภา อบต.เตาไห   ม.6                                    กรรมการ 
3.นายยุทธชัย          สะพังเงิน          สมาชิกสภา อบต.เตาไห   ม.9                                    กรรมการ 
4.นายบุญชัย           ส�อนราช          ผู�แทนประชาคมตําบลเตาไห                                       กรรมการ 
5.นางกาญจนา        ชาวสุรนิทร�       ผู�แทนประชาคมตําบลเตาไห                                       กรรมการ 
6.นายนิเทศ            บุตรดีวงศ�         ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านนาพัง                                   กรรมการ 
7.นายรินทอง          สรุการ             ครู คศ.3 โรงเรียนบ�านเตาไห                                      กรรมการ 
8.นางสาวนภาวรรณ  แก�วชนิ            ผู�อํานวยการกองคลัง                                                กรรมการ 
9.นายสาคร            หนองแสง         ผู�ทรงคุณวิฒ                                                          กรรมการ 
10.นายวิรัตน�          วงวิราช           ผู�ทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ 
11.นางสาวภาวิณี     แก�วแก�น         นักพัฒนาชุมชน                                         กรรมการ/เลขานุการ 
                                               รักษาราชการแทนหัวหน�าสํานักปลัดหัวหน�าสํานักปลัด                        

ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
(๑)กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห    
(๒)ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห    
(๓)รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�

ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปcดเผยภายในสิบห�าวันโดยอย�างน�อยป<ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป< 

(๔)แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
  ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เปHนต�นไป 
            สั่ง  ณ  วันท่ี   17   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕62                                                      

                                                        (ลงชื่อ)            

                        (นายบัวลา  พลยศ) 
                        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  



 

 

 
 

ประกาศองค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส(วนตําบลเตาไห 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
(ระหว(างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 

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

  

        ด�วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ประจําป<
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ (๓)  
ท้ังนี้  ได�นําข�อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-plan)  มาใช�ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ดังกล�าวด�วย  โดยคณะกรรมการได�ดําเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  และ
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  เปHนท่ีเรียบร�อยแล�ว   

 
           ดังนั้น  เพ่ือเปHนการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห        จึง

ประกาศรายงานผลการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึง  กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖3)  ให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีศูนย�ข�อมูล
ข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ณ  สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  
     จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

     (นายบัวลา  พลยศ) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 


