
 

 

 
 

รายงานผล 
การติดตามการดําเนินงานประจําป� รอบ 6 เดือน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว"างเดอืน  ตุลาคม 2563  -  มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จงัหวัดอุดรธานี 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 



 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจําป�งบประมาณ 2564 
    ผลการดําเนินงาน  รอบ  6  เดือน  (ระหว"าง  เดือน  ตุลาคม 2563  ถึง  เดือน มีนาคม 2564 )   

       �  โครงการท่ีบรรจุในข�อบัญญัติ/แผนการดําเนินงาน   จํานวน     66  โครงการ 
       �  สามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จ                                  จํานวน       2  โครงการ    

       �  อยู(ระหว(างรอดําเนินการ                                  จํานวน     64  โครงการ    
                   คิดเป-นร�อยละ  3.03  ของข�อบัญญัติงบประมาณรายจ(าย ประจําป2 2564  
การใชจา่ยงบประมาณ้  
     อบต.เตาไห มกีารใชจ่ายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ้  โดยไดม้กีารกอ่หนี!ผกูพัน/ ลงนามใน
สญญาั  รวม 2 โครงการ จํานวนเงนิ 270,000 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงนิ 268,311 ลา้นบาท 
สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดดั้งนี! 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 

การกอ่หนี�
ผกูพนั/ 

ลงนามใน
สญญาั  

โครงการ 
การเบกิจา่ย
งบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 249,540.52 1 249,540.52 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการสรา้งชมุชนใหม้ี
ความเขม้แข็ง 

    

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมและการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสั      

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA      

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกษาึ  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกฬีา
และนันทนาการ 

    

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศ
ชมุชน 

    

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

1 18,770.00 1 18,770.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพืAอการ
บรกิาร 

    

รวม 2 268,310.52 2 268,310.52 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.เตาไห ทีAมกีารกอ่หนี!ผกูพัน/ลงนามในสญญา มดัีงนี!ั   

  ยทุธศาสตร ์
ชอโครงการื3

ตามแผน  

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ

ลงนาม
สญญาั  

เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสงู 
บา้นคอนสวรรค ์
ม.5 

250,000.00 249,540.52 249,540.52 459.48 

2. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การ
ปกครอง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

โครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าและหมอก
ควัน 

20,000.00 18,770.00 18,770.00 1,230.00 



 

 

 

 

ประกาศ อบต.เตาไห 
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบ  6  เดือน  ป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

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

              ด�วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให� อปท.สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ิน เป(ดเผยข�อมูลและรายงาน
ผลการดําเนินงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให�ประชาชนในท�องถินมีส.วนร.วมด�วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
              ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส.วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข�อ 30(5) กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต.อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ ในท่ีเป(ดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต.วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล.าว และต�องป(ดประกาศโดย
เป(ดเผยไม.น�อยกว.าสามสิบวัน โดยอย.างน�อยป<ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน  ธันวาคม ของทุกป< 
             ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให�เปAนไปตามเจตนารมณ3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค3กรปกครองส.วนท�องถ่ิน อบต.เตาไห จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช�จ.าย และผล
การดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบ  6  เดือน  ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือให�ประชาชนได�มีส.วนร.วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.เตาไห ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน& ของอบต.เตาไห  
    " ท�องถ่ินน.าอยู. ควบคู.คุณธรรม น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง" 

ยุทธศาสตร&การพัฒนา ของอบต.เตาไหได�กําหนดยุทธศาสตร3และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร3ไว� 8 ยุทธศาสตร3 
ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
    2.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
    3.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห3ผู�ด�อยโอกาส 
    4.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
    5.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
    6.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
    7.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปKองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ    
         เรียบร�อยการปKองกันและแก�ไขปLญหายาเสพติด 
    8.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 



 การวางแผน 
    อบต.เตาไห ไดจ้ัดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีAบัญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีวนรว่มของประชาชน เชน การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรม่ ่
ตอ้งการทีAแทจ้รงิของประชาชนในพื!นทีA กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพืAอพัฒนาพื!นทีA ทีAบรรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป  
    อบต.เตาไห ไดป้ระกาศใชแผนพัฒนา้ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ําหนดโครงการทีAจะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

2561 2562 2563 2564 2565 
ยทุธศาสตร ์

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

35 179,506,000.00 39 103,736,750.00 90 187,747,100.00 78 75,930,000.00 21 41,105,500.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการ
สรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 

3 250,000.00 3 250,000.00 4 285,000.00 7 320,000.00 14 400,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมและการสงเคราะห์ั
ผูด้อ้ยโอกาส 

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 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  4 520,000.00 12 737,000.00 13 865,000.00 17 895,000.00 17 915,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและนันทนาการ 

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 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ระบบนเิวศชมุชน 

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

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

8 500,000.00 9 510,000.00 14 900,000.00 16 930,000.00 16 930,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและระบบ
สารสนเทศเพืAอการบรกิาร 

13 6,035,800.00 12 5,270,000.00 27 7,262,100.00 17 5,412,000.00 15 4,897,000.00 

รวม 91 201,274,100.00 112 125,281,300.00 187 213,979,800.00 169 100,158,200.00 116 58,961,600.00 

 



     การจดัทํางบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.เตาไห ไดป้ระกาศใชขอ้บัญญัตงิบประมาณ้  โดยมโีครงการทีAบรรจุอยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 10,659,000 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี!  

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบสาธารณูปโภค 28 9,631,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการสรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 4 228,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมและการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสั  5 20,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  9 245,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกษาึ  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกฬีาและนันทนาการ 8 160,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศชมุชน - - 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 7 65,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพืAอการบรกิาร 5 310,000.00 

รวม 66 10,659,000.00 

 
   

 

 

 

 

 

 



  รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.เตาไห มดีังนี! 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
จาํนวน

งบประมาณ 
หนว่ยงานทรีบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นเตาไห หมู ่1 เสนทางบา้นนาง้
ยพุาพนิ โพนทอง ถงึ บา้นนางอรทัย โมกสบื
แสน 

530,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
เตาไห หมู ่1 ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 183 เมตร ลกึเฉลีAย 
0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 4 บอ่ ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

2.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขดุบอ่ขยะบา้นนาพัง หมู ่2  0.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอกําจัดขยะใน
พื!นทีAใหถ้กู
สขุลักษณะและ
ป้องกันการเกดิโรค 

ขดุบอ่ขยะบา้นนาพัง หมู่ 2 ขนาดพื!นทีA 400 ตารางเมตร 
ปรมิาณดนิขดุไมน่อ้ยกว่า 768 ลกูบาศกเ์มตร (ตามแบบทีA 
อบต.เตาไหกําหนด) 

3.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นเตาไห หมู ่1 เสนทางจากหนา้บา้น้
นางณัฐนันท ์รอบรู ้ถงึ หลังวัดโพธิKชยั 

530,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
เตาไห หมู ่1 ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 114 เมตร ลกึเฉลีAย 
0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 1 บอ่ ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

4.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาด
ยางแอสฟัลตกิภายในหมู่บา้นบา้นคอนเลยีบ 
หมูท่ีA 3 เสนทางบา้น นายสมคดิ เจรญิ ถงึบา้น้
นายบัว พลยศ 

272,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ถนนใชในการ้
คมนาคมทีAสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาดยางแอสฟัลตกิภายใน
หมูบ่า้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.05 ม. ปี 2564 
ดําเนนิการ 167 เมตร ปี 2565 ดําเนนิการ 413 เมตร ตามแบบ
แปลนทีA อบต.เตาไหกําหนด 

5.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
คอนเลยีบ หมู่ 3 เสนทางบา้นนางจันทรเ์พ็ง ศรี้
ชยมลู ถงึ บา้นนายประยรูั  กุง้แกว้ 

228,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ถนนใชในการ้
คมนาคมทีAสะดวก
และปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 154 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ทางลกูรัง ขา้งละ 0.50 เมตร 
ปี 2564 ดําเนนิการ 100 เมตร ปี 2565 ดําเนนิการ 54 เมตร 
ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไหกําหนด 

 

 



6.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
หมอ้ หมู ่4 เสนทางบา้นหมอ้ ถงึ้  ป่าชา้
สาธารณประโยชน ์

250,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ถนนใชในการ้
คมนาคมทีAสะดวก
และปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลกูรังขา้งละ 0.50 
เมตร ปี 2564 ดําเนนิการ 117 เมตร ปี 2565 ดําเนนิการ 
1,183 เมตร ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไหกําหนด 

7.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นคอนสวรรค ์หมู ่5 
เสนทางจากบา้นนางอัมพร แกว้เหลา ถงึ บา้น้
นายครรชต จุนจรงิิ  

419,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้
คอนสวรรค ์หมู ่5 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 66 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 1 บอ่ ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

8.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นคอนสวรรค ์หมู ่5 
เสนทางจากบา้นนางนวลจันทร ์ชาวกลา้ ถงึ ้
บา้นนางกรองกราน โทรัต 

419,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้
คอนสวรรค ์หมู ่5 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 92 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนทีA อบต.
เตาไห กําหนด 

9.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นคอนสวรรค ์หมู ่5 
เสนทางจากบา้นนายคําภา วงดงถงึ ศาลา้
ประชาคมหมูบ่า้น 

419,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

 

 

 

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้
คอนสวรรค ์หมู ่5 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนทีA อบต.
เตาไห กําหนด 

10. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นคอนสวรรค ์หมู ่5 
เสนทางจากบา้น นางนวลจันทร ์ชาวกลา้ ถงึ ้
บา้นนางคําไหม่ 

419,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากี ชมุชน
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้
คอนสวรรค ์หมู ่5 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 35 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนทีA อบต.
เตาไห กําหนด 

11. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาด
ยางแอสฟัลตกิภายในหมู่บา้น บา้นสนเจรญิ ิ
หมู ่6 เสนทางแยกทางหลวง ้ 2022 ถงึ วัดป่า
พระนาไฮ 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ถนนใชในการ้
คมนาคมทีAสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาดยางแอสฟัลตกิภายใน
หมูบ่า้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร ปี 
2564 ดําเนนิการ 280 เมตร ปี 2565 ดําเนนิการ 480 เมตร 
ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไหกําหนด 



12. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาด
ยางแอสฟัลตกิภายในหมู่บา้น บา้นสนเจรญิ ิ
หมู ่6 เสนทางแยกทางหลวง ้ 2022 ถงึ ศาลา
ประชาคมหมูบ่า้น 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ถนนใชในการ้
คมนาคมทีAสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรงุผวิจราจร คสล.เป็นผวิลาดยางแอสฟัลตกิภายใน
หมูบ่า้น กวา้ง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบ
แปลนทีA อบต.เตาไหกําหนด 

13. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นสรา้งกวาง หมู ่8 เสนทางหนา้บา้น้
นางทองปาน ถงึ สามแยกทางไปวัดป่า นฤ
นาท 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
สรา้งกวาง หมู ่8 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 94 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนทีA อบต.
เตาไห กําหนด 

14. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นสรา้งกวาง หมู ่8 เสน้ทางสแยกีA
กลางบา้น ถงึ สแยกบา้นนายบญุมีีA  ซาเตา 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง  

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
สรา้งกวาง หมู ่8 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 2 บอ่ ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

15. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นสรา้งกวาง หมู ่8 เสนทางหนา้บา้น้
นางสมร ศรวิรา ถงึบา้นนางวรวรรณ์ ดสีนิ ิ   

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
สรา้งกวาง หมู ่8 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลกึ
เฉลีAย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก คสล.ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จํานวน 1 บอ่ ปี 2564 ดําเนนิการ 73 เมตร 
ปี 2565 ดําเนนิการ 127 เมตร ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

16. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสริ
เหล็ก บา้นหมอ้ หมู่ 9 เสนทางบา้นนายววิัฒน ์้
พลิาวัน ถงึ บา้นนางสมปอง ศรเิวศิ  

200,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!
เน่าเสยจากชมุชนี
และปัญหานํ!าทว่
ขัง 

กอ่สรา้งรางระบายนํ!าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น
หมอ้ หมู ่9 ขนาด กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 117 เมตร ลกึเฉลีAย 
0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด คสล. พรอ้มบอ่พัก ขนาด 0.80x0.80 
เมตร จํานวน 2 บอ่ ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห กําหนด 

17. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรงุอาคารสานักงาน กองชางํ ่  0.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหป้ระชาชน
ทีAมาตดิตอ่ราชการ
มคีวามสะดวกมาก
ขึ!น 

 

ปรับปรงุอาคารสานักงาํ น กองชาง ตามแบบแปลนทีA อบต่ .เตา
ไห กําหนด 



18. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการเทพื!นคอนกรตีเสรมิเหล็กหนา้หอ้ง
ทํางานกองชาง่  

25,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอลดปัญหานํ!าขั
หนา้อาคาร
สานักงานและํ
อํานวยความ
สะดวกตอ่
ประชาชนทีAมา
ตดิตอ่ราชการ 

เทพื!นคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาด หนา 0.10 เมตร มพีื!นทีAไม่
นอ้ยกวา่ 58 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

19. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ 0.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอเป็นสถานทีAจัด
กจิกรรมของ อบต.
เตาไห  

กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
มพีื!นทีAใชสอย้  160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีA อบต.เตาไห 
กําหนด 

20. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายไฟฟ้า บา้นนาพัง หมู ่2 เสนทาง้
สานักสงฆบ์า้นนาพัง ไปแยกนานางทองคําชาวํ
ป่า 

470,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้า บา้นนาพัง หมูท่ีA 2 เสนทาง สานักสงฆน์าพัง ้ ํ
ไป สามแยก นานางทองคํา ชาวป่า ระยะทาง 1,400 เมตร 
ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

21. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํAา บา้นคอ
สวรรค ์หมูท่ีA 5 เสนทาง บา้นนางทพิสดุา พล้
ยศ ถงึ นานายสอน พังคะล ี

100,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํAา บา้นคอนสวรรค ์หมู ่5 เสนทางบา้นนาง้
ทพิสดุา พลยศถงึ นานายสอน พังคะล ีระยะทาง 200 เมตร 
ตามแบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

22. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
โนนสวาง หมู ่7 เสนทาง จากบา้น้  นายไพ 
เชอกพรม ถงึ บา้นนายบรรหาร โพธิKื ด ี 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้นบา้นโนนสวาง หมูท่ีA 7 เสนทาง ้
จากบา้นนายไพ เชอกพรม ถงึ บา้นนายบรรหาร โพธิKดีื  
ระยะทาง 150 เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

23. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
โนนสวาง หมู ่7 เสนทาง จากบา้นนาย้
ประเทอืง จันทรล์ํ!า ถงึ บา้นนางปราณี หวา
หวาด 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้นบา้นโนนสวาง หมูท่ีA 7 เสนทาง ้
จากบา้นนายประเทอืง จันทรล์ํ!า ถงึ บา้นนางปราณีหวานหวาด
ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 



24. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
โนนสวาง หมู ่7 เสนทาง จากบา้น้  นายบุญส ี
พลแสน ถงึ บา้นนายทองคณู บุญชยั 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้นบา้นโนนสวาง หมูท่ีA 7 เสนทาง ้
จากบา้นนายบุญส ีพลแสน ถงึ บา้นนายทองคณู บญุชย ั
ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

25. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
โนนสวาง หมู ่7 เสนทาง จาก นานางรังส ้ ี
ประทัยบตุร ถงึ นานางสง เบา้ทอง 

500,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้นบา้นโนนสวาง หมูท่ีA 7 เสนทาง ้
จากนานางรังส ประทัยบตุร ถงึ นางนางสง เบา้ทอง ระยะทาง ี
250 เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

26. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
หมอ้ หมู ่9 เสนทาง จาก้  นานายสม ชาวกลา้ 
ถงึ นานายอทุัย เชอกพรมื  

300,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น บา้นหมอ้ หมู ่9 เสนทาง จาก้
นานายสม ชาวกลา้ ถงึ นานายอทุัย เชอกพรมระยะทาง ื 200 
เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

27. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น บา้น
หมอ้ หมู ่9 เสนทาง จากป่าชา้ ้ บา้นคอนสวรรค ์
หมู ่5 ถงึ ทางแยกบา้นหมอ้ 

300,000.00 

สวนโยธา่ , กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอขยยายเขต
ไฟฟ้าใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอยา่ง้
ทัAวถงึมากขึ!น 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้นบา้นหมอ้ หมู ่9 เสนทาง จากป่า้
ชางบา้นคอนส้ วรรค ์หมู ่5 ถงึ ทางแยกบา้นหมอ้ ระยะทาง 
400 เมตร ตามแบบแปลนทีA กฟภ.กําหนด 

28. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บา้นคอนสวรรค ์หมู่ 
5 เสนทางจากทางหลวงชนบท ถงึ หนา้้
โรงเรยีนบา้นคอนสวรรค ์สนเจรญิิ  

250,000.00 

สวนโยธ่ า, กองโยธา, กอง
ชาง่ , กองชางสขุาภบิาล่ , 
กองประปา, สานักชางํ ่ , สานักํ
การชาง่  

เพืAอใหม้ไีฟฟ้าใช ้
ในการดําเนนิการ
กจิการประปาของ 
อบต.เตาไห  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงู จากทางหลวงชนบท ถงึหนา้โรงเรยีน
บา้นคอนสวรรคส์นเจรญิ ยาว ิ 380 เมตร ตามแบบทีA กฟภ. 
กําหนด  

29. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการ
สรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 

โครงการฝึกอบรมอาชพการนวดแผนไทยี  57,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
วชิาชพและมอีาชพี ี
เสรมิ 

ฝึกอบรมประชาชนในพื!นทีAตําบลเตาไห จํานวน 30 คน 

30. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการ
สรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 

โครงการฝึกอบรมอาชพจักสานี  57,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
วชิาชพและมอีาชพี ี
เสรมิ 

 

ฝึกอบรมประชาชนในพื!นทีAตําบลเตาไห จํานวน 30 คน 



31. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการ
สรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 

โครงการฝึกอบรมการทําพานบายศร ี 57,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ความรูแ้ละวชิาชพี
ดา้นการทําพาน
บายศร ี

ฝึกอบรมประชาชนในพื!นทีAตําบลเตาไห จํานวน 30 คน 

32. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการ
สรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 

โครงการฝึกอบรมอาชพ การกรดียางี  57,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ความรูแ้ละวชิาชพี
ดา้นการกรดียาง 

ฝึกอบรมประชาชนในพื!นทีAตําบลเตาไห จํานวน 30 คน 

33. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมั
และการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส 

สนับสนุนเบี!ยยังชพูป้่วยเอดสี  ์ 0.00 
สวนสวัสดกิารสงคม่ ั , กอง
สวัสดกิารสงคมั , สานักํ
สวัสดกิารสงคมั  

เพืAอชวยเหลอื่
ผูป้่วยเอดสหม้ี์
รายไดส้ารับการํ
เลี!ยงชพี 

ผูป้่วยเอดสทกุคนทีAมภีมูลิําเนาน์ เขตตําบลเตาไห 

34. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมั
และการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส 

สนับสนุนเบี!ยยังชพูส้งูอาย ุหมูท่ีA ี 1-9 0.00 
สวนสวัสดกิารสงคม่ ั , กอง
สวัสดกิารสงคมั , สานักํ
สวัสดกิารสงคมั  

เพืAอใหผู้ส้งูอายมุี
สวัสดกิารในการ
ดํารงชวติี  

ผูส้งูอายทุกุคนทีAมภีมูลิําเนาในเขตตําบลเตาไห 

35. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมั
และการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส 

สนับสนุนเบี!ยยังชพคนพกิารี  0.00 
สวนสวัสดกิารสงคม่ ั , กอง
สวัสดกิารสงคมั , สานักํ
สวัสดกิารสงคมั  

เพืAอใหค้นพกิารมี
สวัสดกิารในการ
ดํารงชวติี  

คนพกิารทกุคนในเขตตําบลเตาให  

36. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมั
และการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส 

สมทบกองทนุสวัสดกิารมุนตําบลเตาไห 0.00 
สวนสวัสดกิารสงคม่ ั , กอง
สวัสดกิารสงคมั , สานักํ
สวัสดกิารสงคมั  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
สวัสดกิารในการ
ดํารงชวติี  

สมทบเขา้กองทนุสวัสดกิารมุนตําบลเตาไหโดยดึหลักประาชน
ออม1สวน องคก์รปกครองสวนทอ้งถิA่ ่ นสมทบ 1 สวนและ่
รัฐบาล 1 สวน่  

37. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมั
และการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส 

อดุหนุนกลุม่สตรตีําบลเตาไห 20,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหส้ตรตีําบล
เตาไหรูจ้ัดบทบาท
และหนา้ทีAของ
ตนเอง 

อดุหนุนกลุม่สตรตีําบลเตาไห 

38. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

สมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิAน
องคก์ารบรหิารสวนตําบลเตาไห่  

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชน
เกดิสขุภาวะในการ
ดํารงชพี 

สมทบเงนิเขา้กองทนุหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิAนในการ
บรกิารสขุภาพใหแ้กค่นในทอ้งถิAนและป้องกันโรคระบาดโดน
สมทบในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของคา่บรกิารสาธารณสขุ
ทีAไดร้ับจากลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ



39. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

อดุหนุนสาหรับการดําเนนิงานตามแนวทางํ
โครงการพระราดํารดิา้นสาธารณสุข หมูท่ีA 1-9 

180,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ความสขุในการ
ดํารงชวติี  

อดุหนุนสาหรับการดําเนนิงานตามแนวทางโครงการํ
พระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ จํานวน 9 หมูบ่า้นๆละ 20,000 

40. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงิA แวดลอ้ม 

เพิAมประสทธภิาพการบรหิารจัดการขยะิ  0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอเพิAม
ประสทธภิาพการิ
บรหิารจัดการขยะ 

โครงการธนาคารขยะ 

41. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการสตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคั
พษิสนุัขบา้ ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวาง
ควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

50,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอรณรงคแ์ละฉีด
วัคซนใหก้ับสนุัข ี
แมว ใหป้ลอดโรค
พษิสนุัขบา้  

ฝึกอบรมอาสาสมัครปศสุตวร์ณรงคแ์ละฉีดวัคซนใหก้ับสนุัข ั ี
แมว ใหป้ลอดโรคพษิสนุัขบา้ 

42. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการคลองสวยนํ!าใส ใสใจสงแวดลอ้ม่ ิA  0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอทําความ
สะอาดคคูลอง ให ้
มคีวามสะอาดและ
นํ!าไหลสะดวกมา
ขึ!น 

จัดกจิกรรมทําความสะอาด ลอกักตบชวา สงปฏกิลูตา่งใน ค ูิ
คลองใหม้คีวามสะอาด นํ!าไหลสะดวก 

43. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการสานักงานสเขยีว หรอื บิRกคลนีนิAงเดย์ํ ี  5,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัดํ  
อบต. 

เพืAอทําความ
สะอาดพื!นทีAตา่งใน
ตําบลเตาไห 

จัดกจิกรรมเพืAอทําความสะอาดพื!นทีAอาคารสานักงานํ  และ
พื!นทีAตา่งในตําบลเตาไห 

44. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการปัAนจักรยานเพืAอลดภาวะโลกรอ้น 10,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงํ านปลัด 
อบต. 

เพืAอลดปรมิาณการ
ใชพลังงาน้  และ
ลดภาวะการเกดิ
โลกรอ้น 

จัดกจิกรรมรณรงคป์ัAนจักรยานเพืAอลดภาวะโลกรอ้น ในพื!นทีA
ตําบลเตาไห 

 

 

45. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการปลกูตน้ไมใ้นวันสาคัญตา่งๆํ  0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานัํ กงานปลัด 
อบต. 

เพืAออนุรักษ์และให ้
ความสาคัญในการํ
เพิAมพื!นทีAป่า ใน
พื!นทีA ในวันสาคัญํ
ตา่งของชาต ิ

จัดกจิกรรมปลกูตน้ไมใ้นวันสาคัญตา่งเพืAอรณรงคใ์หป้ระชาชนํ
เพิAมพื!นทีAป่าในพื!นทีAตําบลเตาไห 



46. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงแวดลอ้มิA  

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื!นทีAใหค้งอยู ่

จัดกจิกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงแวดลอ้มิA
ในพื!นทีAตําบลเตาไห 

47. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

จัดซอวัสดอุาหารเสรมิื! (นม) 0.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพการิ
ปฏบิัตงิาน 

ปี 2561 จัดซออาหารเสรมิื! (นม) ใหโ้รงเรยีนในสงกัด สพฐั . ใน
เขต อบต.เตาไห จํานวน 500 คน จํานวน 260 วัน -จัดซออสาื!
หารเสรมิ(นม) ใหแ้กเ่ด็กเล็กกอ่นเกณฑ ์ของศพด.ในสงกัด ั
อบต.เตาไห จํานวน 133 คน จํานวน 260 วันฯลฯ หมายเหตุ
รายละเอยีดเพิAทเตมิตามแนพัฒนาทอ้งถิAนฯ หนา้148-151 

48. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

อดุนุนสวนราชการ่  0.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพในิ
การปฏบิัตงิาน 

ปี2561,ปี 2562 อดุหนุนคา่อาหารกลางวันใหแ้กน่ักเรยีน
โรงเรยีนในเขต อบต.เตาไห จํานวน 520 คนละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน อดุนุนคา่อาหารกลางวันใหแ้กเ่ด็กนักเรยีน 
ศพด.ในเขต อบต.เตาไห จํานวน 140 คนๆละ20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน,ปี 2563 อดุหนุนคา่อาหารกลางวันใหแ้ก่
นักเรยีนโรงเรยีนในเขต อบต.เตาไห จํานวน 540 คนละ 20 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน อดุนุนคา่อาหารกลางวันใหแ้กเ่ด็ก
นักเรยีน ศพด.ในเขต อบต.เตาไห จํานวน 145 คนๆละ20 
บาท/วัน จํานวน 245 วัน หมายเตุ รายละเอยีดเพิAมเตมิตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิAนฯ หนา้154-156 

49. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

สนับสนุนคา่หนังสอเร◌ียีนสาหรับศนูยพ์ัฒนาื ํ
เด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบราิรสวนตําบลเตาไห ั ่
ทั !ง 6 ศนูย ์

30,000.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอการพัฒนาการ
จัดการเรยีนการ
สอนและสอทีAืA
เหมาะสม 

เด็กเล็ก ศพด. อบต.เตาไห 

50. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

สนับสนุนอปุกรณ์การเรยีนสหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบรหิารสวนตําบลเตาั ่
ไห ทั !ง 6 ศนูย ์

0.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

 

 

เด็กมอีปุกรณ์การ
เรยีนเหมาะสมตาม
วัยและเพยีงพอ 

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบรหิารสวนตําบลเตาไหั ่  



51. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

สนับสนุนคา่เครืAองแบบเรยีนสารับศนูยพ์ัฒนํ า
เด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบราิรสวนตําบลเตาไห ั ่
ทั !ง 6 ศนุย ์

0.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอใหเ้ด็กเล็กมี
เครืAองแบบนักเรยีน
ใสทกุคน่  

เด็กเล็ก ศพด. อบต.เตาไห 

52. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

สนับสนุนคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนสาหรับศนูย์ํ
พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบราิรสวนตําบลั ่
เตาไห 

0.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอพัฒนาเด็กให ้
ไดป้ระสทธภิาพิ  

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงกัดองคก์ารบรหิารสวนตําบลเตาไหั ่  

53. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

แขง่ขันกฬีาเยาวชนตา้นยาเสพตดิตําบลเตาไห 100,000.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษึ าและวัฒนธรรม, 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
สวนรว่มและเกดิ่
ความสามัคค ี

จัดการแขง่ขันกฬีาเยาวชนตา้นยาเสพตดิ 

54. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกษาึ  ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

รดนํ!าดําหัวผูส้งูอายตุําบลเตาไห 30,000.00 

สวนการศกษา่ ึ , กอง
การศกษาึ , กองสงเสรมิ่
การศกษาและวัฒนธรรมึ , 
กองการศกษาศาสนาและึ
วัฒนธรรม, สานักการศกษาํ ึ  

เพืAอใหป้ระชาชนมี
สวนรว่มในการ่
ประเพณีอันดงีาม
ของทอ้งถิAน 

จัดกจิกรรมรดนํ!าดําหัวูส้งูอายตุําบลเตาไห หมูท่ีA 1-9 

55. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 

 

 

ฝึกซอมแนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย้  

 

 

 

15,000.00 

สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

 

 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยจาก
สาธารณภัยตา่งๆ 

 

 

 

ฝึกซอมแผนใหก้ับเจ ้้ าหนา้ทีA อปพร. เจา้หนา้ทีAกูช้พี-กูภ้ัย 
พนักงานสวนตําบล อบต่ .เตาไห 

 

 

 



56. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000.00 
สานักปลัดํ  อบจ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชน
ไดร้ับความรูแ้ละ
รว่มกันป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

ฝึกอบรมใหก้ับประชาชนในพื!นทีAตําบลเตาไห 

57. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ฝกอบรมชวยเหลอืคนจมนํ!า่  15,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหเ้ด็กและเยา
ชน ประชาชนมี
ความรูท้ักษะใน
การเอาชวติรอดี
จากการจมนํ!
ตลอดจนมรความรู
พื!นฐานในการ
ชวยเหลอืและปฐม่
พยาบาลผูจ้มนํ!า 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื!นทีAตําบลเตาไห 

58. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ความปลอดภัยทางถนน 15,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชวิี ตและทรัพยส์นิ 

สงเสรมิการป้องกันและลดอบุัตเิหตทุางถนนในพื!นทีAตําบลเตา่
ไห 

59. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภัย
พบิัต ิ(หลักสตูรทบทวน) 

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

- ฝึกอบรมจติอาสา
ภัยพบิัตปิระจํา
องคก์ารบรหิารสวน่
ตําบลเตาไห - 
เพิAมเตมิทักษะการ
ป้องกันภัยพบิัตใิน
พื!นทีA  

 

 

 

- ฝึกอบรมทบทวน จติอาสาภัยพบิัต ิในพื!นทีAตําบลเตาไห 
จํานวน 50 คน 



60. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและลดอบุัตเิหตทุางถนน 
ในชวงเทศกาลปีใหม่่  

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

- เพืAอป้องกันและ
ลดอบุัตเิหตทุาง
ถนนในชวง่
เทศกาลปีใหม่ - 
สรา้งความมัAนใจใน
ชวติและทรัพยส์นี ิ   

- ตั !งดา่นชมุชน ในพื!นทีA จํานวน 9 จุด 1 ชดุ เคลืAอนทีAเร็ว 

61. 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

โครงการป้องกันและลดอบุัตเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์่  

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

- เพืAอป้องกันและ
ลดอบุัตเิหตทุาง
ถนนในชวง่
เทศกาลปีใหม่ - 
สรา้งความมัAนใจใน
ชวติและทรัพยส์นี ิ   

- ตั !งดา่นชมุชนในพื!นทีA จํานวน 9 จุด 1 ชดุ เคลืAอนทีAเร็ว 

62. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ
เพืAอการบรกิาร 

สนับสนุนการเลอืกตั !งผูบ้รหิารทอ้งถิAนและ
สมาชกสภาทอ้งถิAนิ  

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพและิ
ประสทธผิลในการิ
ปฏบิัตงิาน 

จ่ายเป็นคา่ใชจ่ายการ้ เลอืกตั !งผูบ้รหิารและสมาชกสภาทอ้งถิAนิ  

63. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ
เพืAอการบรกิาร 

อดุหนุนโครงการเพิAมประสทธภิาพการบรหิาริ
จัดการทีAดขีององคก์รปกครองสวนทอ้งถิAน่
อําเภอเพ็ญ 

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพและิ
ประสทธผิลในการิ
ปฏบิัตงิาน  

อดุหนุนองคก์รปกครองสวนทอ้งถิAนในการดําเนนิงานศยูบร์วม่
ขอ้มลูการจัดซอจัดจา้งขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิAนื! ่  

64. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ
เพืAอการบรกิาร 

สนับสนุนคา่จา้งทีAปรกึษาวจิัยและประเมนิผล
การใหบ้รกิารดา้นความพงึพอใจของประชาชน 

0.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพและิ
ประสทธผิลในการิ
ปฏบิัตงิาน 

คา่ใชจ่ายในการสารวจการใหบ้รกิารดา้นความพงึพอใจของ้ ํ
ประฃาฃนในพื!นทีAตําบลเตาไห 



65. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ
เพืAอการบรกิาร 

ฝึกอบรมและทัศนศกษาดงูานเพืAอเพิAมึ
ประสทธภิาพการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิาร ิ
สมาชกสภา อบติ .เตาไห พนักงาน อบต.เตา
ไห คณะกรรมการทกุคณะ 

300,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอใหเ้กดิ
ประสทธภิาพและิ
ประสทธผิลการิ
ปฏบิัตงิาน 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกสภา อบติ .เตาไห พนักงาน อบต.เตาไห 
คณะกรรมการทกุทา่น 

66. 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ
เพืAอการบรกิาร 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นคุณธรรม
จรยิธรรม ความเขา้ใจการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยและกฎหมายทีAควรรู ้

10,000.00 
สานักปลัด อบจํ ., สานักํ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด ํ
อบต. 

เพืAอสรา้งความรู ้
ดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม ความ
เขา้ใจการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยและ
กฎหมายทีAควรรู ้
ใหก้ับคณะผูบ้รหิาร 
พนักงาน สมาชกิ
สภา อบต.และ
ประชาชนในพื!นทีA 

จัดฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นคณุธรรมจรยิธรรม ความเขา้ใจการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยและกฎหมายทีAควรรูใ้หก้ับ
คณะผูบ้รหิาร พนักงาน สมาชกสภา อบติ .และประชาชนใน
พื!นทีA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใชจา่ยงบประมาณ้  
     อบต.เตาไห มกีารใชจ่ายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ้  โดยไดม้กีารกอ่หนี!ผกูพัน/ ลงนามในสญญาั  รวม 2 โครงการ จํานวนเงนิ 270,000 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ จํานวนเง
ตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี! 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนผีกูพนั� / 
ลงนามในสญญาั  

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 249,540.52 1 249,540.52 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการสรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง     

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมและการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสั      

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA      

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกษาึ  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกฬีาและนันทนาการ     

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศชมุชน     

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

1 18,770.00 1 18,770.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพืAอการบรกิาร     

รวม 2 268,310.52 2 268,310.52 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.เตาไห ทีAมกีารกอ่หนี!ผกูพัน/ลงนามในสญญา มดีังนี!ั   

  ยทุธศาสตร ์ ชอโครงการตามแผนื3   งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั ิ ลงนามสญญาั  เบกิจา่ย คงเหลอื 

1.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสงู บา้น
คอนสวรรค ์ม.5 

250,000.00 249,540.52 249,540.52 459.48 

2.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

20,000.00 18,770.00 18,770.00 1,230.00 

 



รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ในรอบ  6  เดอืน  ปีงบประมาณ 2564 
อบต.เตาไห เพ็ญ จ.อดุรธาน ี 

แผนการดําเนนิการ 
ท ั�งหมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญญาั  เบกิจา่ย 

ยทุธศาสตร ์ จาํ 

นวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

จาํ 

นวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

จาํ 

นวน 
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํ 

นวน 
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื!นฐานและระบบสาธารณูปโภค 78 75,930,000.00 28 9,631,000.00 1 249,540.52 1 249,540.52 

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อาชพี รายไดแ้ละการสรา้งชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง 7 320,000.00 4 228,000.00     

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงคมและการสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสั  8 9,834,400.00 5 20,000.00     

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุและสงแวดลอ้มิA  17 895,000.00 9 245,000.00     

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกษาึ  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกฬีาและนันทนาการ 24 6,716,800.00 8 160,000.00     

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนเิวศชมุชน 2 120,000.00 - -     

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
16 930,000.00 7 65,000.00 1 18,770.00 1 18,770.00 

8.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพืAอการบรกิาร 17 5,412,000.00 5 310,000.00     

รวม 169 100,158,200.00 66 10,659,000.00 2 268,310.52 2 268,310.52 

 
 

 



 

 

ผลการดําเนนิงาน 
     อบต.เตาไห ไดด้ําเนนิการโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื!นทีA โดยไดร้ับความรว่มมอื การสงเสรมิและสนับสนุนจากภาคป่ ระชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื!นทีAตลอดจนโครงการตา่งๆ                            
ประโยชนแ์กป่ระชาชนทั !งในพื!นทีAและพื!นทีAใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานทีAสาคัญดังนี!ํ  

    สรปุรายงานผลการดําเนนิงาน รอบ 6 เดอืน ประจําปีงบประมาณ 2564  ดว้ยระบบ e-plan :รายงานสรปุผลการดําเนนิงานปี ๒๕๖4   

  �  โครงการทีAบรรจุในขอ้บัญญัต/ิแผนการดําเนนิงาน   จํานวน     66  โครงการ 

    �  สามารถดําเนนิการได ้                                     จํานวน      2  โครงการ    

                                คดิเป็นรอ้ยละ  3.03  ของขอ้บัญญัตงิบประมารรายจ่าย ประจําปี 2564 

 
 

    ทั !งนี! หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีAเกีAยวขอ้งมขีอ้สงสยหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบตั .เตาไหทราบ เพืAอจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนา                         
และปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื!นทีAในระยะตอ่ไป 
    จงึประกาศมาเพืAอทราบโดยทัAวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันทีA  31 มนีาคม 2564 
 

                                                                                                                                        

                                                                                                           (นายบัวลา  พลยศ) 
                                                                                                 นายกองคก์ารบรหิารสวนตําบลเตาไห่  

 
 


