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คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2564)  ซ่ึงถือว�าเป:นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา อันมีลักษณะเป:นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปBงบประมาณแต�ละปB ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป:นแผนก�าวหน�า ครอบคลุมระยะเวลาห�าปB โดยใช�เป:นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปBและงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ตามโครงการ/กิจกรรม  ท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน และเม่ือได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ไปแล�ว หากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องแก�ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ก็สามารถทําได� โดย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด ๔ ข�อ ๒๒   

องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส�วนรวมให�ดีข้ึนและได�มีการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) เสร็จเรียบร�อย
แล�ว แต�เนื่องจากความเดือดร�อนของประชาชนมีเพ่ิมข้ึน  เพ่ือตอบสนองความต�องการและเป:นการแก�ไขปJญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี แก�ปJญหาความเดือดร�อนในการคมนาคม การสาธารณูปโภค ไฟฟMา ประปา การพัฒนาแหล�งน้ํา การ
พัฒนาด�านสังคมคุณภาพชีวิต ด�านสิ่งแวดล�อม ด�านการศึกษาศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี และครอบคลุมต�อการเกิด
ประโยชน�ต�อส�วนรวมมากข้ึน  จึงมีความจําเป:นต�องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  แก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) 
ครั้งท่ี  2/2563  พ.ศ.2563 เพ่ือจะให�สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต�างๆ ได�โดยถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมายต�อไป 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2563 
 

        เหตุผลและความจําเป:นในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ25๖๑ – 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 
2/2563 พ.ศ.2563 

       ตามที่  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�อนุมัติประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561–2565)  เม่ือวันที่  
15  กรกฎาคม  2562  โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ  ไปจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB 
งบประมาณการใช�จ�ายเงินสะสม  แล�วนั้น  

      เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีความจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพื้นที่  
ซ่ึงโครงการที่จะดําเนินการแก�ไขปJญหานั้นไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม  คร้ังที่ 
1/2563 จึงมีความจําเป:นที่จะต�องดําเนินการเพิ่มเติม    เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  คร้ังที่ 
2/2563  พ.ศ.2563  เพื่อดําเนินการให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนโดยส�วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก�ไขปJญหาความ
เดือดร�อนให�กับประชาชน เพื่อให�ถูกต�องและเป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข�อ  4  วรรค  17,18,19  (การแก�ไข หมายความว�า 
การแก�ไขข�อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผนดําเนินงานให�ถูกต�อง โดยไม�ทําให�วัตถุประสงค�และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
การเพิ่มเติม  หมายความว�า  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไม�มีอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  ให�ปรากฏไว�ในแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปB การเปลี่ยนแปลง หมายความว�า การทําให�วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)  
และข�อ 22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  ให�ดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

                 ข�อ ๒๒ เพื่อประโยชน�ของประชาชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน
สี่ปBได� โดยให�ดําเนนิการตามข้ันตอน ดังนี ้       
                 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาท�องถ่ินจัดทาํร�างแผนพฒันาท�องถ่ินสี่ปBที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร�อมเหตุผลและความจําเป:นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
                 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน        
                 (๓) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมตัิร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ินสีป่Bที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
       เพื่อให�เป:นไปตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล สําหรับองค�การบริหารส�วนตาํบลให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนพฒันาท�องถ่ินสีป่Bที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพื่อให�ความ
เห็นชอบก�อนแล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�ต�อไป” 
 ในกรณีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBมรีะยะเวลาการใช�บังคับเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร�อยแปดสบิวันไม�ให�ดําเนินการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 2/2563  พ.ศ.2563  นี้ข้ึน   เพื่อให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับปJญหาและความต�องการของประชาชน และเพื่อให�
สามารถแก�ปJญหา ความจําเป:นเร�งด�วน ทันต�อสถานการณ�ในปJจจุบัน  อีกทั้งใช�เป:นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต�อไป   และการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2563 พ.ศ.
2563  ในคร้ังนี้  จะเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนเป:นสําคัญ   
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                                                                                                                    (ผ 02) 

    (เพ่ิมเติม) 
 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
หมู� 1  เส�นทางบ�านนางยุพาพิน 

โพนทอง ถึง บ�านนางอรทัย  
โมกสืบแสน 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

2 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
หมู� 1  เส�นทางจากหน�าบ�านนาง

ณัฐนันท�  รอบรู�   
ถึง  หลังวัดโพธ์ิชัย 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

3 - โครงการขุดบ�อขยะบ�านนาพัง  
หมู� 2 

เน่ืองจากบ�อขยะเดมิเตม็และล�นออกนอกพ้ืนท่ีบ�อ 
ทําให�ส�งกลิ่นเห็นเป:นมลพิษทางอากาศ และยากต�อ
การดําเนินแก�ไขจึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับ
ประชาชนเน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       
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                                                                                                                    (ผ 02) 

    (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

4 - โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
เป:นผิวลาดยางแอสฟJลติกภายใน
หมู�บ�านบ�านคอนเลียบ หมู�ท่ี 3 

เส�นทางบ�าน 
นายสมคิด เจริญ ถึงบ�านนายบัว 

พลยศ 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด 
เป:นหลุมเป:นบ�อ เดมิซ่ึงเป:น ถนน คสล. ผิว คสล.ผุ
กร�อนบางส�วน ทําให�การสญัจรเกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง 
จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชนเน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

5 - โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ�านคอนเลยีบ หมู� 3  
เส�นทางบ�านนางจันทร�เพ็ง ศรีชัย
มูล ถึง บ�านนายประยูร  กุ�งแก�ว 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด 
เป:นหลุมเป:นบ�อ เดมิซ่ึงเป:น ถนนลูกรัง ผิวถนน
ขรุขระ  ทําให�การสัญจรเป:นไปด�วยความยากลําบาก
เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหา
ให�กับประชาชนเน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏ
อยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับ
เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึง
จําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  
2/2563 พ.ศ.2563       

6 - โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ�านหม�อ หมู� 4 
เส�นทางบ�านหม�อ ถึง  ป[าช�า

สาธารณประโยชน� 
 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด 
เป:นหลุมเป:นบ�อ เดมิซ่ึงเป:น ถนนลูกรัง ผิวถนน
ขรุขระ  ทําให�การสัญจรเป:นไปด�วยความยากลําบาก
เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหา
ให�กับประชาชนเน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏ
อยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับ
เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึง
จําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  
2/2563 พ.ศ.2563       
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                                                                                                                    (ผ 02) 

    (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

7 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู�บ�าน บ�านคอนสวรรค� หมู� 5 
เส�นทางจากบ�านนางอัมพร แก�ว
เหลา ถึง บ�านนายครรชิต จุนจริง 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

8 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู�บ�าน บ�านคอนสวรรค� หมู� 5 
เส�นทางจากบ�านนางนวลจันทร� 

ชาวกล�า ถึง บ�านนางกรองกราน โท
รัต 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

9 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู�บ�าน บ�านคอนสวรรค� หมู� 5 
เส�นทางจากบ�านนายคําภา วงดง

ถึง ศาลาประชาคมหมู�บ�าน 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

 
 
 



-5- 
                                                                                                                    (ผ 02) 

    (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

10 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู�บ�าน บ�านคอนสวรรค� หมู� 5  
เส�นทางจากบ�าน 

นางนวลจันทร� ชาวกล�า ถึง บ�าน
นางคําไหม� 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

11 - โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
เป:นผิวลาดยางแอสฟJลติกภายใน

หมู�บ�าน บ�านสินเจรญิ หมู� 6   
เส�นทางแยกทางหลวง 2022 ถึง  

วัดป[าพระนาไฮ 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด 
เป:นหลุมเป:นบ�อ เดมิซ่ึงเป:น ถนน คสล. ผิว คสล.ผุ
กร�อนบางส�วน ทําให�การสญัจรเกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง 
จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชนเน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

12 - โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
เป:นผิวลาดยางแอสฟJลติกภายใน

หมู�บ�าน บ�านสินเจรญิ หมู� 6   
เส�นทางแยกทางหลวง 2022 ถึง  

ศาลาประชาคมหมู�บ�าน 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด 
เป:นหลุมเป:นบ�อ เดมิซ่ึงเป:น ถนน คสล. ผิว คสล.ผุ
กร�อนบางส�วน ทําให�การสญัจรเกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง 
จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชนเน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 



-6-  
                                                                                                                                    (ผ 02) 

    (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

13 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ�านสร�าง
กวาง หมู� 8  เส�นทางหน�าบ�าน

นางทองปาน ถึง สามแยกทางไป
วัดป[า นฤนาท 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

14 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ�านสร�าง

กวาง หมู� 8  เส�นทางสี่แยก
กลางบ�าน ถึง สี่แยกบ�าน 

นายบุญมี  ซาเตา 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

15 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บ�านสร�างกวาง หมู� 8   
เส�นทางหน�าบ�านนางสมร ศิริวรา ถึง

บ�านนางวรวรรณ� ดีสิน 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

 
 
 



-7- 
                                           

                                                                                                                                    (ผ 02) 
    (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

16 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ�านสร�างกวาง 

หมู� 8  เส�นทางหน�าบ�านนาง
วรวรรณ� ดีสิน ถึง บ�านนายศราวุธ 

พลประเสริฐ 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

17 - โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ�านหม�อ หมู� 9  
เส�นทางบ�านนายวิวัฒน� พิลาวัน 

ถึง บ�านนางสมปอง ศิริเวศ 

เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหานํ้าใน
ชุมชนท�วมขังและเนาเสีย  ไม�มีการระบายออก
ภายนอกหมู�บ�านส�งกลิ่นเหม็น ซ่ึงเป:นมลพิษต�อ
ชุมชน จึงจําเป:นต�องแก�ไขปJญหาให�กับประชาชน
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

18 - โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 
กองช�าง 

เน่ืองอาคารสํานักงานกองช�างมีพ้ืนท่ีคับแคบ ประตู
ชํารุด ไม�มีหน�าต�างเพ่ือระบายและถ�ายเท อากาศ
เลยมคีวามจําเป:นต�องปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เพ่ือให�บริการประชาชนได�สะดวกมากข้ึน เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 



-8-  
                                                                                                                               

                                                                                                                                      (ผ 02) 
      (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

19 - โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กหน�าห�องทํางานกองช�าง 

เน่ืองจากบริเวณหน�าอาคารสํานักงานกองช�าง เป:น
พ้ืนท่ีต่ํากว�าพ้ืนโดยรอบ เวลาฝนตกเกิดนํ้าท�วมขัง
บริเวณโดยรอบอาคารส�งผลให�ประชาชนท่ีมาติดต�อ
ราชการต�องลุยนํ้ายากต�อการติดต�อราชการของ
ประชาชนเน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

20 - โครงการก�อสร�างอาคาร
อเนกประสงค� 

เน่ืองจาก อบต.เตาไห ไม�มีอาคารอเนกประสงค�ไว�
สําหรับใช�งานในการจัดกิจกรรมต�างๆพร�อมท้ัง
ให�บริการประชาชนในการจัดงานจัดกิจกรรมจึง
จําเป:นต�องดําเนินการก�อสร�างอาคารอเนกประสงค�
ไว�ใช�ในการจัดกิจกรรมต�างๆต�อไป เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



-9-                                                                           
    

(ผ 02) 
                 (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการขยายไฟฟMา บ�านนาพัง  
หมู� 2 

เส�นทาง นาพัง หมู� 2 ไป คอน
เลียบ หมู� 3 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

2 - โครงการขยายเขตไฟฟMาแรงต่ํา 
บ�านหม�อ หมู� 4 เส�นทาง บ�าน

หม�อ ถึง ป[าช�าสาธารณประโยชน� 
 
 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

3 - โครงการขยายเขตไฟฟMาแรงต่ํา 
บ�านคอนสวรรค� หมู�ท่ี 5  

เส�นทาง บ�านนางทิพสุดา พลยศ 
ถึง นานายสอน  พังคะลี 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 
 



-10- 
(ผ 02) 

                 (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

4 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน    นายไพ 

เชือกพรม ถึง บ�านนายบรรหาร 
โพธ์ิดี  

 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

5 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�านนายประเทือง 

จันทร�ล้ํา ถึง บ�านนางปราณี 
หวานหวาด 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

6 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน    นายบุญสี  
พลแสน ถึง บ�านนายทองคูณ  

บุญชัย 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       
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(ผ 02) 
                 (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

4 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน    นายไพ 

เชือกพรม ถึง บ�านนายบรรหาร 
โพธ์ิดี  

 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

5 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�านนายประเทือง 

จันทร�ล้ํา ถึง บ�านนางปราณี 
หวานหวาด 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

6 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน     

นายบุญสี  พลแสน ถึง  
บ�านนายทองคูณ บุญชัย 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 
 



-12- 
(ผ 02) 

                 (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

7 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จาก 

นานางรังสี ประทัยบุตร ถึง  
นานางสง เบ�าทอง 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอก
หมู�บ�านและขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากข้ึน  ทําให�
ประชาชนไม�มไีฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจํา
เปMนต�องแก�ไขปJยหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

8 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านหม�อ หมู� 9 
เส�นทาง จาก นานายสม ชาวกล�า 

ถึง นานายอุทัย เชือกพรม 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอกหมู�บ�าน
และขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากขึ้น  ทําให�ประชาชนไม�
มีไฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจําเปMนต�องแก�ไขปJย
หาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถิ่น(2561-2565)และ
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึง
จําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถิ่น
(2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  
2/2563 พ.ศ.2563       

9 - โครงการขยายเขตไฟฟMาภายใน
หมู�บ�าน  

บ�านหม�อ หมู� 9 
เส�นทาง จากป[าช�าบ�านคอน

สวรรค� หมู� 5 ถึง 
ทางแยกบ�านหม�อ 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอกหมู�บ�าน
และขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากขึ้น  ทําให�ประชาชนไม�
มีไฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจําเปMนต�องแก�ไขปJย
หาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถิ่น(2561-2565)และ
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึง
จําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถิ่น
(2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  
2/2563 พ.ศ.2563       

10 - โครงการขยายเขตไฟฟMา บ�าน
คอนสวรรค� หมู� 5 เส�นทางจาก

ทางหลวงชนบท ถึง หน�าโรงเรียน
บ�านคอนสวรรค� สินเจริญ 

เน่ืองจากประชาชนขยายบ�านเรือนไปรอบนอกหมู�บ�าน
และขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากขึ้น  ทําให�ประชาชนไม�
มีไฟฟMาใช�อย�างท่ัวถึงและเพียงพอจึงจําเปMนต�องแก�ไขปJย
หาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถิ่น(2561-2565)และ
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึง
จําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถิ่น
(2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  
2/2563 พ.ศ.2563       



-13- 
(ผ 02) 

                 (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�  
                                                           ประโยชน�อย�างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการคลองสวยนํ้าใส ใส�ใจ
สิ่งแวดล�อม 

เน่ืองจากคลองและลําห�วยในพ้ืนท่ีมีสิ่งกีดขวางลํานํ้า
ทําให�นํ้าไหลไม�สะดวกทําให�นํ้าเอ�อล�นท�วมพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชนจึงจําเป:นต�องดําเนินการ
แก�ไขปJญหาให�ประชาชนในพ้ืนท่ี  เน่ืองจากโครงการ
ดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

2 - โครงการสํานักงานสีเขียว หรือ 
บ๊ิกคลีนน่ิงเดย� 

เพ่ือประปรุงภมูิทัศน�และรักษาความสะอาดท้ังพ้ืนท่ี
ในสํานักงานและพ้ืนท่ีสาธารณะให�มีความสะอาดอยู�
เสมอ เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

3 - โครงการปJ`นจักรยานเพ่ือ 
ลดภาวะโลกร�อน 

เน่ืองจากการตระหนักถึงปJญหาสิ่งแวดล�อมของ
ประชาชนลดลงมีการทําลายสภาพแวดล�อมมากข้ึน  
จึงจําเป:นต�องสร�างจิตสาํนึกให�ประชาชนในพ้ืนท่ี
ช�วยกันรักษาสภาพแวดล�อมให�มากข้ึน เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

4 - โครงการปลูกต�นไม�ในวันสําคัญ
ต�างๆ 

เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมพ้ืนท่ีป[าในชุมชนให�
มากข้ึนเน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

 



-14- 
(ผ 02) 

                 (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�  
                                                           ประโยชน�อย�างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

5 - โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล�อม 

เน่ืองจากสภาพแวดล�อมภายในพ้ืนท่ีมีความเสื่อม
โทรมลงเพ่ือเป:นการสร�างจิตสํานึกของประชาชนให�
ช�วยกันอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ในพ้ืนท่ีให�มากข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการฝaกอบรมให�ความรู�ด�าน
คุณธรรมจริยธรรม  ความเข�าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

กฎหมายท่ีควรรู� 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู�บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน  และประชาชนในพ้ืนท่ีให�
ตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงาน
และการให�บริการแก�ประชาชน เน่ืองจากโครงการ
ดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

 
 
 
 



-15- 
(ผ 02) 

                 (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการปกครองการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ   
                                                  สงบเรียบร�อย การปMองกันและแก�ไขปJยหายาเสพตดิ 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  ในช�วงเทศกาลปBใหม� 

เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาลปBใหม�
ให�ลดลงสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
ของประชาชนให�มากข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าว
ไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

2 - โครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  ในช�วงเทศกาล

สงกรานต� 

เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาล
สงกรานต�ให�ลดลงสร�างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชนให�มากข้ึน เน่ืองจาก
โครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเตมิ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

3 - โครงการฝaกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

(หลักสูตรทบทวน) 
 

เพ่ือฝaกอบรมทบทวนให�กับชุดปฏบัิติการจิตอาสา 
ตามข�อสั่งการและนโยบายของกรมส�งเสริมการ
ปกครองส�วนท�อถ่ิน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�และ
ขึ้นทะเบียนจาํนวนสัตว�ตามโครงการ
สตัว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนขับ�า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระเจ�าน�อง
นางเธอ เจ�าฟMาจุฬาภรณวลยัลักษณ� 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือสอดคล�องกับนโยบายของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินและรองรับงบประมาณท่ีถูกต�อง 
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       

2 - โครงการสตัว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ�า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� ดร. สมเด็จพระเจ�าน�อง
นางเธอ เจ�าฟMาจุฬาภรณวลยัลักษณ� 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือสอดคล�องกับนโยบายของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินและรองรับงบประมาณท่ีถูกต�อง 
เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.2562   จึงจําเป:นต�อง
ดําเนินการขอเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 
พ.ศ.2563       
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แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจอาชีพรายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการฝaกอบรมอาชีพตดัผม
ระยะสั้น 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

2 - โครงการฝaกอบรมอาชีพพับ
เหรียญโปรยทาน 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

3 - โครงการฝaกอบรมอาชีพการทํา
เกษตรอินทรีย� 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

4 - โครงการฝaกอบรมอาชีพการนวด
แผนไทย 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

5 - โครงการฝaกอบรมอาชีพจักสาน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       
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แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจอาชีพรายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจําเป=นท่ีต�องการเพ่ิมเติม 

6 - โครงการฝaกอบรมอาชีพ
หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ� 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

7 - โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การแปรรปูอาหาร 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

8 - โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การทําพานบายศร ี

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

9 - โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การร�อยพวงมาลัย 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       

10 - โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การกรีดยาง 

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนให�มีอาชีพเสริม
และมรีายได�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโครงการดังกล�าวไม�
ปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-
2565)และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 พ.ศ.
2562   จึงจําเป:นต�องดําเนินการขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563       
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 (เพ่ิมเติม) 

เพ่ิมเติมข�อมความ 
ส6วนท่ี  3  การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีปCไปสู6การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน  หน�าท่ี  47  ยุทธศาสตร�ท่ี  1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  แผนงาน 
ข�อความเดิม 

ที่ ยุทธศาสตร5 ด�าน แผนงาน หน6วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน6วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช�าง สํานักงานปลัด 

 
ข�อความใหม6 
เพ่ิมเติม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ยุทธศาสตร5 ด�าน แผนงาน หน6วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน6วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช�าง สํานักงานปลัด 
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(เปล่ียนแปลง) 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 

สําหรับองค5กรปกครองส6วนท�องถ่ินดําเนินการเอง 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

ยุทธศาสตร5จังหวัด : ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของสังคม 
                                                           และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร5องค5กรปกครองส6วนท�องถิ่น  ด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ลําดับท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเป=นท่ี

ต�องการเปลี่ยนแปลง 
สนับสนุนการเลือกตั้งผู�บรหิารท�องถ่ินและ
สมาชิกสภาท�องถ่ิน 

- 

วัตถุประสงค5 
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค5 
- 

เปHาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จ�ายเป:นค�าใช�จ�ายการเลือกตั้งผู�บรหิาร
ท�องถ่ินและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 

เปHาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- 

 
งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :   500,000   บาท 
พ.ศ. 2562 :   100,000   บาท 
พ.ศ. 2563 :   500,000   บาท 
พ.ศ. 2564 :   100,000   บาท 
พ.ศ. 2565 :   100,000   บาท 

- 
- 
- 

300,000 
300,000 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ครัวเรือนท่ีได�ประโยชน�ร�อยละ 100  

 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-ร�อยละ 80 การจัดการเลือกต้ังมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ผลท่ีคาดว6าจะได�รับ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

  ผลท่ีคาดว6าจะได�รับ 
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- สํานักงานปลัด 

หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- 

1 

(อ�างจากแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ. 2561 -  256) แบบ ผ.02  หน�าท่ี 168) 

เพ่ือไห� อบต.เตาไห สามารถ
ดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน  
ท่ีปรากฏใน ผ.02   

 
 
 
 
 
 



                                                                                                             รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                แบบ ผ.02 
                                                                                  แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563                                                  (เปลี่ยนแปลง) 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

1 สนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู�บริหารท�องถิ่นและ
สมาชิกสภาท�องถิ่น 

เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

จ�ายเป:นค�าใช�จ�ายการเลือกตั้ง
ผู�บริหารท�องถิ่นและสมาชิกสภา

ท�องถิ่น 

500,000 100,000 500,000 300,000 300,000 ร�อยละ 80 
การจัดการ
เลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่  2/2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  
ปC 2561 ปC 2562 ปC 2563 ปC 2564 ปC 2565 รวม 5 ปC 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร5 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
และระบบสาธารณปูโภค 

                        

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 20   3,904,000  6   4,796,000  26      8,700,000  

 -แผนงานเคหะและชุมชน             12 1,870,000 1 230,000 13 2,100,000 

รวม - - - - - - 32 5,774,000 7 5,026,000 39 10,800,000 
ยุทธศาสตร5ที่ 2  การพัฒนาด�านเศรษฐกจิอาชีพ 
รายได�และสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

                        

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน - - - - - - 4 70,000 10 140,000 14 210,000 

รวม - - - - - - 4 70,000 10 140,000 14 210,000 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 การพัฒนาด�านสังคมและสงเคราะห5
ผู�ด�อยโอกาส                         

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน             3 230,000 3 230,000 6 460,000 

รวม             3 230,000 3 230,000 6 460,000 

ยุทธศาสตร5ที่ 4  การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล�อม                         

 -แผนงานสาธารณสุข         2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป           5 45,000 5 45,000 10 90,000 

รวม         2 60,000 7 105,000 7 105,000 16 270,000 
ยุทธศาสตร5ที่ 8 การพัฒนาด�านการจดัการและระบบ
สาระสนเทศเพื่อการบริการ                         

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป           1 20,000 1 20,000 2 40,000 

รวม             1 20,000 1 20,000 2 40,000 

รวมทกุยทุธศาสตร5     2 60,000 47 6,199,000 28 5,521,000 77 11,780,000 
                                                                                                
 

แบบ ผ.01 
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                                                                                                             รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

1 
 
 
 

โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
หมู� 1  เส�นทางบ�าน
นางยุพาพิน โพนทอง 

ถึง บ�านนางอรทัย  
โมกสืบแสน 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ�าน  
บ�านเตาไห หมู� 1   

ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว  183  เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
พร�อมฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก คสล. 

ขนาด 0.80x0.80 เมตร  
จํานวน 4 บ�อ 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 336,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
หมู� 1  เส�นทางจาก

หน�าบ�านนางณัฐนันท�  
รอบรู�   

ถึง  หลังวัดโพธิ์ชัย 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ�าน  
บ�านเตาไห หมู� 1   

ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว  114  เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
พร�อมฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก คสล. 

ขนาด 0.80x0.80 เมตร  
จํานวน 1 บ�อ 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 194,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                      แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

3 โครงการขุดบ�อขยะ
บ�านนาพัง หมู� 2  

เพื่อกําจัดขยะในพื้นที่ให�
ถูกสุขลักษณะและปMองกัน

การเกิดโรค 

ขุดบ�อขยะบ�านนาพัง หมู� 2 ขนาด
พื้นที่ 400 ตารางเมตร ปริมาณดิน
ขุดไม�น�อยกว�า 768 ลูกบาศก�เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.เตาไหกําหนด) 

- - - 30,000 - บ�อขยะที่ขุด
ใหม� 

ร�อยละ 80 มี
การกําจัดขยะ 
อย�างถูกวิธีและ
ปMองกันโรค 
มากขึ้น 

กองช�าง 

4 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป:นผิว
ลาดยางแอสฟJลติก
ภายในหมู�บ�านบ�าน
คอนเลียบ หมู�ที่ 3 

เส�นทางบ�าน 
นายสมคิด เจริญ ถึง
บ�านนายบัว พลยศ 

เพื่อให�ประชาชนมีถนนใช�
ในการคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป:นผิวลาด
ยางแอสฟJลติกภายในหมู�บ�าน   

กว�าง 5 เมตร 
ยาว  580 เมตร 
หนา 0.05 ม. 

 ปB 2564 ดําเนินการ 167 เมตร 
ปB 2565 ดําเนินการ 413 เมตร  

ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไหกําหนด 

- - - 272,000 668,000 ร�อยละ 80 
ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
 

ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

5 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ�าน
คอนเลียบ หมู� 3  เส�นทาง
บ�านนางจันทร�เพ็ง ศรีชัย
มูล ถึง บ�านนายประยูร  

กุ�งแก�ว 

เพื่อให�ประชาชนมีถนนใช�
ในการคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด กว�าง 4 เมตร 

ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร�อมไหล�ทางลูกรัง 
ข�างละ 0.50 เมตร  

ปB 2564 ดําเนินการ 100 เมตร 
ปB 2565 ดําเนินการ 54 เมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด 

- - - 228,000 102,000 ร�อยละ 80 
ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช�าง 

6 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ�าน
หม�อ หมู� 4 เส�นทางบ�าน

หม�อ ถึง  ป[าช�า
สาธารณประโยชน� 

 
 

เพื่อให�ประชาชนมีถนนใช�
ในการคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด กว�าง  4  เมตร 
ยาว  1,300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  พร�อมไหล�ทาง
ลูกรังข�างละ 0.50 เมตร  

ปB 2564 ดําเนินการ 117 เมตร  
ปB 2565 ดําเนินการ 1,183 

เมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด 

- - - 250,000 2,654,000 ร�อยละ 80 
ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     แบบ ผ.02 

แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี

ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

7 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5 
เส�นทางจากบ�านนาง

อัมพร แก�วเหลา ถึง บ�าน
นายครรชิต จุนจริง 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว  66  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อม
ฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก คสล. 

ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 
1 บ�อ 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 110,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

8 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5 
เส�นทางจากบ�านนาง

นวลจันทร� ชาวกล�า ถึง 
บ�านนางกรองกราน โทรัต 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร  
ยาว  92  เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
พร�อมฝาปeด คสล. 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 150,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                      แบบ ผ.02 

แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี

ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

9 โครงการก�อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� หมู� 5 เส�นทางจาก

บ�านนายคําภา วงดงถึง 
ศาลาประชาคมหมู�บ�าน 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว  68  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อม
ฝาปeด คสล. 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 100,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

10 โครงการก�อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� หมู� 5  

เส�นทางจากบ�าน 
นางนวลจันทร� ชาวกล�า ถึง 

บ�านนางคําไหม� 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� หมู� 5  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว  35  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อม
ฝาปeด คสล. 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 59,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                       แบบ ผ.02 

แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี

ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

11 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป:นผิวลาด
ยางแอสฟJลติกภายใน

หมู�บ�าน บ�านสินเจริญ หมู� 
6   เส�นทางแยกทาง

หลวง 2022 ถึง  
วัดป[าพระนาไฮ 

เพื่อให�ประชาชนมีถนนใช�
ในการคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป:นผิว
ลาดยางแอสฟJลติกภายในหมู�บ�าน  

กว�าง 5 เมตร 
ยาว  760 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร 

ปB 2564 ดําเนินการ 280 เมตร  
ปB 2565 ดําเนินการ 480 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห
กําหนด 

- - - 435,000 800,000 ร�อยละ 80 
ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย มาก
ขึ้น 

กองช�าง 

12 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป:นผิวลาด
ยางแอสฟJลติกภายใน

หมู�บ�าน บ�านสินเจริญ หมู� 
6   เส�นทางแยกทาง

หลวง 2022 ถึง  
ศาลาประชาคมหมู�บ�าน 

เพื่อให�ประชาชนมีถนนใช�
ในการคมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป:นผิว
ลาดยางแอสฟJลติกภายในหมู�บ�าน  

กว�าง 4 เมตร 
ยาว  45 เมตร 

 หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด 

- - - 65,000 - ร�อยละ 80 
ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนใช�ในการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย มาก
ขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ.02 

แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี

ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

13 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ�านสร�างกวาง หมู� 
8  เส�นทางหน�าบ�านนาง
ทองปาน ถึง สามแยกทาง

ไปวัดป[า นฤนาท 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  

บ�านสร�างกวาง หมู� 8  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว  94  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร�อมฝาปeด คสล.  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.เตาไห กําหนด 

- - - 156,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

14 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ�านสร�างกวาง หมู� 
8  เส�นทางสี่แยก

กลางบ�าน ถึง สี่แยกบ�าน
นายบุญมี  ซาเตา 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  

บ�านสร�างกวาง หมู� 8  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 130  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

พร�อมฝาปeด คสล.  พร�อมบ�อพัก 
คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร 

จํานวน 2 บ�อ 
  ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 

กําหนด 

- - - 220,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                     แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

15 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ�านสร�างกวาง หมู� 
8  เส�นทางหน�าบ�านนาง
สมร ศิริวรา ถึงบ�านนาง

วรวรรณ� ดีสิน  

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  

บ�านสร�างกวาง หมู� 8  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 200  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร  

พร�อมฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก 
คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร 

จํานวน 1 บ�อ  
ปB 2564 ดําเนินการ 73 เมตร 

ปB 2565 ดําเนินการ 127 เมตร  
 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 

กําหนด 

- - - 124,000 261,000 ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

16 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ�านสร�างกวาง หมู� 
8  เส�นทางหน�าบ�านนาง
วรวรรณ� ดีสิน ถึง บ�าน
นายศราวุธ พลประเสริฐ 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  

บ�านสร�างกวาง หมู� 8  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 183  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

พร�อมฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก 
คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร 

จํานวน 2 บ�อ  
  ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 

กําหนด 

- - - - 311,000 ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                        แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

17 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ�านหม�อ 
หมู� 9 เส�นทางบ�าน

นายวิวัฒน� พิลาวัน ถึง 
บ�านนางสมปอง ศิริ

เวศ 

เพื่อลดปJญหาน้ําเน�าเสีย
จากชุมชนและปJญหาน้ํา

ท�วมขัง 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู�บ�าน  

บ�านหม�อ หมู� 9  ขนาด 
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 117  เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
พร�อมฝาปeด คสล. พร�อมบ�อพัก 

ขนาด 0.80x0.80 เมตร  
จํานวน 2 บ�อ 

  ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 200,000 - ร�อยละ 80 
ปJญหาน้ําท�วม
ขังและน้ําเน�า
เสียภายใน
ชุมชนลดลง 

การระบายน้ํา
เสียจากชุมชน
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

18 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 

กองช�าง 

เพื่อให�ประชาชนที่มา
ติดต�อราชการมีความ

สะดวกมากขึ้น 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
กองช�าง 

ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 200,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนที่มา
ติดต�อราชการมี
ความสะดวก 

ประชาชนที่มา
ติดต�อราชการมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช�าง 
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                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ.02 
แผนพฒันาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอดุรธาน ี
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  

งบประมาณและทีผ่6านมา ที ่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดว6า 
จะได�รบั 

หน6วยงานที่
รับผดิชอบหลัก 

19 โครงการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน�าห�องทํางานกอง

ช�าง 

เพื่อลดปJญหาน้ําขังหน�า
อาคารสํานักงานและ

อํานวยความสะดวกต�อ
ประชาชนที่มาติดต�อ

ราชการ 

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
หนา 0.10 เมตร 
มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
58 ตารางเมตร 

 ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 25,000 - ร�อยละ 80 
อาคาร
สํานักงานกอง
ช�างมีความ
สะดวกมากขึ้น 

อาคาร
สํานักงานกอง
ช�างมีความ
สะดวกมากขึ้น 

กองช�าง 

20 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
อาคารอเนกประสงค� 

เพื่อเป:นสถานที่จัด
กิจกรรมของ  
อบต.เตาไห 

ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค�  ขนาด
กว�าง 8 เมตร  

ยาว 20 เมตร มีพื้นที่ใช�สอย  
160 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห 
กําหนด 

- - - 750,000 - ร�อละ 80  การ
จัดกิจกรรมต�าง
ของ อบต.มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

การจัดกิจกรรม
ต�างของ อบต.มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช�าง 

รวม 20   - - - 3,904,000 4,796,000    
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                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
1 
 
 
 

โครงการขยายไฟฟMา 
บ�านนาพัง  หมู� 2 

เส�นทาง นาพัง หมู� 2 
ไป คอนเลียบ หมู� 3 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMา บ�านนาพัง หมู�ที่ 2 
เส�นทาง สํานักสงฆ�นาพัง ไป สาม

แยก นานางทองคํา  ชาวป[า  
ระยะทาง  1,400 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 470,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟMาแรงต่ํา บ�าน

หม�อ หมู� 4 เส�นทาง 
บ�านหม�อ ถึง ป[าช�า
สาธารณประโยชน� 

 
 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�านบ�าน
หม�อ  หมู�ที่ 4 เส�นทาง บ�านหม�อ 

ถึง ป[าช�าสาธารณประโยชน� 
ระยะทาง 1,300 เมตร 

โดย ปB 2564 ดําเนินการ 830 
เมตร ปB 2565 ดําเนินการ 470 

เมตร 
ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 250,000 230,000 ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 
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                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการขยายเขตไฟฟMา

แรงต่ํา บ�านคอนสวรรค� 
หมู�ที่ 5  เส�นทาง บ�าน
นางทิพสุดา พลยศ ถึง 
นานายสอน  พังคะล ี

เพื่อขยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาแรงต่ํา บ�าน
คอนสวรรค� หมู� 5  

เส�นทางบ�านนางทิพสุดา พลยศ
ถึง นานายสอน  พังคะลี 
ระยะทาง 200 เมตร 

ตามแบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 100,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/
กฟภ.อ.เพ็ญ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟMา
ภายในหมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน    

นายไพ เชือกพรม ถึง 
บ�านนายบรรหาร โพธิ์ดี  

 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�าน
บ�านโนนสวาง หมู�ที่ 7 เส�นทาง 
จากบ�านนายไพ เชือกพรม ถึง 

บ�านนายบรรหาร โพธิ์ดี  
ระยะทาง 150 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 75,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟMา
ภายในหมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�านนาย
ประเทือง จันทร�ล้ํา ถึง 
บ�านนางปราณี หวาน

หวาด 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�าน
บ�านโนนสวาง หมู�ที่ 7 เส�นทาง 
จากบ�านนายประเทือง จันทร�
ล้ํา ถึง บ�านนางปราณีหวาน

หวาด 
ระยะทาง 400 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 200,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการขยายเขตไฟฟMา

ภายในหมู�บ�าน  
บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จากบ�าน    

นายบุญสี  พลแสน ถึง 
บ�านนายทองคูณ บุญชัย 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�าน
บ�านโนนสวาง หมู�ที่ 7 เส�นทาง 
จากบ�านนายบุญสี  พลแสน ถึง 

บ�านนายทองคูณ  บุญชัย 
ระยะทาง 200 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 
 
 

- - - 100,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 

7 โครงการขยายเขตไฟฟMา
ภายในหมู�บ�าน  

บ�านโนนสวาง หมู� 7 
เส�นทาง จาก 

นานางรังสี ประทัยบุตร 
ถึง นานางสง เบ�าทอง 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�าน
บ�านโนนสวาง หมู�ที่ 7 เส�นทาง 
จากนานางรังสี ประทัยบุตร ถึง 

นางนางสง เบ�าทอง 
ระยะทาง 250 เมตร 

ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 
 
 
 

- - - 125,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 
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                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                          แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
8 โครงการขยายเขต

ไฟฟMาภายในหมู�บ�าน  
บ�านหม�อ หมู� 9 
เส�นทาง จาก      

นานายสม ชาวกล�า 
ถึง  

นานายอุทัย เชือก
พรม 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�าน 
บ�านหม�อ หมู� 9 

เส�นทาง จากนานายสม ชาวกล�า 
ถึง นานายอุทัย เชือกพรม

ระยะทาง 200 เมตร 
ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 150,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟMาภายในหมู�บ�าน  

บ�านหม�อ หมู� 9 
เส�นทาง จากป[าช�า
บ�านคอนสวรรค�  

หมู� 5 ถึง 
ทางแยกบ�านหม�อ 

เพื่อขยยายเขตไฟฟMาให�
ประชาชนมีไฟฟMาใช�
อย�างทั่วถึงมากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟMาภายในหมู�บ�านบ�าน
หม�อ หมู� 9 

เส�นทาง จากป[าช�างบ�านคอน
สวรรค� หมู� 5 ถึง 
 ทางแยกบ�านหม�อ 

ระยะทาง 400 เมตร 
ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด 

- - - 150,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 
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                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                            แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดที่  1  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
10 โครงการขยายเขต

ไฟฟMา บ�านคอน
สวรรค� หมู� 5 

เส�นทางจากทาง
หลวงชนบท ถึง 

หน�าโรงเรียนบ�าน
คอนสวรรค� สิน

เจริญ 

เพื่อให�มีไฟฟMาใช�ในการ
ดําเนินการกิจการ

ประปาของ  
อบต.เตาไห 

ขยายเขตไฟฟMาแรงสูง 
จากทางหลวงชนบท ถึงหน�า

โรงเรียนบ�านคอนสวรรค�สินเจริญ 
ยาว 380 เมตร  

ตามแบบที่ กฟภ. กําหนด  

- - - 250,000 - ร�อยละ 80
ประชาชนมี

ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟMาใช�อย�าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

กองช�าง/ 
กฟภ.อ.เพ็ญ 

รวม 10   - - - 1,870,000 230,000    
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                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                               แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน                    
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
1. โครงการคลองสวยน้ําใส ใส�ใจ

สิ่งแวดล�อม 
- เพื่อทําความสะอาดคู
คลอง  ให�มีความสะอาด
และน้ําไหลสะดวกมาก
ขึ้น 

จัดกิจกรรมทําความ
สะอาด ลอกักตบชวา  
สิงปฏิกูลต�างใน คู 
คลองให�มีความสะอาด 
น้ําไหลสะดวก 

- - - 10,000 10,000 ร�อยละ 80 คู
คลองมีความ
สะอาดมากขึ้น 

คูคลองมีความ
สะอาด น้ํา
ไหลได�สะดวก
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการสํานักงานสีเขียว หรือ 
บิ๊กคลีนนิ่งเดย� 

เพื่อทําความสะอาด
พื้นที่ต�างในตําบลเตาไห 

จัดกิจกรรมเพื่อทําความ
สะอาดพื้นที่อาคาร
สํานักงาน  และพื้นที่
ต�างในตําบลเตาไห 

- - - 5,000 5,000 ร�อยละ 80 
พื้นที่อาคาร
สํานักงาน  

และพื้นที่ต�าง
ในตําบลมี

ความสะอาด 

พื้นที่อาคาร
สํานักงาน  
และพื้นที่ต�าง
ในตําบลมี
ความสะอาด
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

3 โครงการปJ`นจักรยานเพื่อลด
ภาวะโลกร�อน 

เพื่อลดปรมิาณการใช�
พลังงาน  และลด
ภาวะการเกิดโลกร�อน 

จัดกิจกรรมรณรงค�ปJ`น
จักรยานเพื่อลดภาวะ
โลกร�อน ในพื้นที่ตําบล
เตาไห 

- - - 10,000 10,000 ร�อยละ 80  
ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมมี

ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ลดภาวะโลก

ร�อน 

ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมมี
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ลดภาวะโลก
ร�อนมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                         แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน                    
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
4. โครงการปลูกต�นไม�ในวัน

สําคัญต�างๆ 
เพื่ออนุรักษ�และให�
ความสําคัญในการเพิ่ม
พื้นที่ป[า ในพื้นที่ ในวัน
สําคัญต�างของชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�
ในวันสําคัญต�างเพื่อ
รณรงค�ให�ประชาชน
เพิ่มพื้นที่ป[าในพื้นที่
ตําบลเตาไห 

- - - 10,000 10,000 ร�อยละ 80 มีการ
ปลูกป[าเพิ่มขึ้น 

พื้นที่ป[าเพิ่มมากขึ้น
ในพื้นที่ตําบลตไห
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

5 โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

เพื่ออนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ให�คงอยู� 

จัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 

- - - 10,000 10,000 ร�อยละ 80 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม
ได�รับการอนุรักษ� 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
ได�รับการอนุรักษ�
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม 5   - - - 45,000 45,000    
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                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                             แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส6วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน                    
ยุทธศาสตร5การพัฒนา  ด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการฝaกอบรมให�

ความรู�ด�านคุณธรรม
จริยธรรม  ความเข�าใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่ควรรู� 

เพื่อสร�างความรู�ด�าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ความเข�าใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่ควรรู�
ให�กับคณะผู�บริหาร 
พนักงาน สมาชิก
สภา อบต.และ
ประชาชนในพื้นที่ 

จัดฝaกอบรมให�
ความรู�ด�านคุณธรรม
จริยธรรม  ความ
เข�าใจการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่ควรรู�
ให�กับคณะผู�บริหาร 
พนักงาน สมาชิก
สภา อบต.และ
ประชาชนในพื้นที่ 

- - - 20,000 20,000 ร�อยละ 80 
ของผู�เข�า

อบรมความรู�
ด�านคุณธรรม

จริยธรรม  
ความเข�าใจ
การปกครอง
ในระบอบ

ประชาธิปไตย
และกฎหมาย

ที่ควรรู� 

คณะผู�บริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภา 
อบต.และ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู�
ด�านคุณธรรม
จริยธรรม  
ความเข�าใจ
การปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
และกฎหมาย
ที่ควรรู�มากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 1   - - - 20,000 20,000    
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                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการปกครองการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย การปMองกันและแก�ไขปJยหายาเสพติด 
 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการฝaกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ  
(หลักสูตรทบทวน) 

 
 

- ฝaกอบรมจิตอาสาภยั
พิบัติประจําองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห 
- เพิ่มเติมทักษะการ
ปMองกันภัยพิบัติในพื้นที่ 

 

- ฝaกอบรมทบทวน 
จิตอาสาภัยพิบัติ                   

ในพื้นที่ตําบลเตาไห                                         
จํานวน 50 คน 

- - - 170,000 170,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หน�าที่จิตอาสา

ภัยพิบัต ิ

ร�อยละ 80 
- จิตอาสาภยั
พิบัติมีความรู�
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
- ระสิทธภิาพใน
การปMองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตําบล
เตาไห 

สํานักปลดั 

2 โครงการปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  ในช�วง
เทศกาลปBใหม� 

- เพื่อปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาลปBใหม� 
- สร�างความมั่นใจใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

- ตั้งด�านชุมชน                    
ในพื้นที่ จํานวน 9 จุด              
1 ชุด เคลื่อนที่เร็ว 

- - - 30,000 30,000 จํานวน
อุบัติเหตุ

ในช�วงเทศกาล
ปBใหม�ลดลง 

ร�อยละ 80 
- ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช�วง
เทศกาลปBใหม� 
- ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

สํานักปลดั 
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                                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการปกครองการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย การปMองกันและแก�ไขปJยหายาเสพติด 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาลสงกรานต� 

 
 

- เพื่อปMองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาลปBใหม� 
- สร�างความมั่นใจใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 

- ตั้งด�านชุมชน                    
ในพื้นที่ จํานวน 9 จุด              
1 ชุด เคลื่อนที่เร็ว 

- - - 30,000 30,000 จํานวน
อุบัติเหตุในฃ�
วงเทศกาล
สงกรานต�

ลดลง 

ร�อยละ 80  
- ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วง
เทศกาล
สงกรานต� 
- ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

สํานักปลดั 

รวม 7   - - - 230,000 230,000    
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                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
แผนงาน  สาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�
และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว�ตาม

โครงการสตัว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ�า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย� ดร. 

สมเดจ็พระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟMา
จุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิ

ราชนารี 

เพื่อให�ทราบถึงข�อมูล 
จํานวนสัตว�เลี้ยงและสัตว�
ต�างๆภายในตําบลเตาไห 

สํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�
เลี้ยงและสัตว�ต�างๆ 

ในตําบลเตาไห 

- - 10,000 10,000 10,000 จํานวน ของสัตว�
เลี้ยงและสัตว�
ต�างๆภายใน

ตําบลได�รับการ
ขึ้นทะเบียนอย�าง

ถูกต�อง 

สัตว�เลี้ยงและ
สัตว�ต�างๆภายใน
ตําบลได�รับการ

ขึ้นทะเบียนอย�าง
ถูกต�อง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสตัว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ�า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย� ดร. 

สมเดจ็พระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟMา
จุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิ

ราชนารี 

เพื่อรณรงค�และฉีดวัคซีน 
ให�กับสุนัข แมว ให�ปลอด 

โรคพิษสุนัขบ�า 

ฝaกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว�
รณรงค�และฉีดวัคซีนให�กับ
สุนัข แมว ให�ปลอดโรคพิษ

สุนัขบ�า 

- - 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครปศุ
สัตว�ได�รับการ
ฝaกอบรมและ

จํานวน สัตว�เลี้ยง
และสัตว�ต�างๆ
ภายในตําบล
ได�รับการฉีด

วัคซีนปMองกันโรค
ฯ 

ร�อยละ 80 ของ 
อาสาสมัครปศุ
สัตวมีความรู� 
และสัตว�เลี้ยง
และสัตว�ต�างๆ
ภายในตําบล
ได�รับการฉีด

วัคซีนปMองกันโรค
ฯ 

สํานักปลัด 

รวม 2   - - 60,000 60,000 60,000    
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                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ด�านเศรษฐกิจอาชีพรายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
ตัดผมระยะสั้น 

เพื่อให�ให�ประชาชนมี
วิชาชีพและมีอาชีพเสรมิ 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - - 20,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
ตัดผม 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

2 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
พับเหรียญโปรยทาน 

 

เพื่อให�ประชาชนมี
วิชาชีพและมีอาชีพเสรมิ 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - - 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
พับเหรียญ

โปรยทานจัก 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

3 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การทําเกษตรอินทรีย� 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�านเกษตร

อินทรีย�และมีอาชีพเสรมิ 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

 - - - 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
ทําเกษตร
อินทรีย� 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 
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                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ด�านเศรษฐกิจอาชีพรายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการฝaกอบรมอาชีพการนวด
แผนไทย 

เพื่อให�ให�ประชาชนม ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - 20,000 20,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทย 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

5 โครงการฝaกอบรมอาชีพจักสาน เพื่อให�ประชาชนมี
วิชาชีพและมีอาชีพเสรมิ 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - 20,000 20,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
จักสาน 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

6 โครงการฝaกอบรมอาชีพ
หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ� 

 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�านการทํา

หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ� 
 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - - 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�
เกี่ยวกับ

หัตถกรรม
สิ่งประดิษฐ� 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 
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                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท�องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2563  พ.ศ.2563 

องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  การสร�างความเข�มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัมนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  ด�านเศรษฐกิจอาชีพรายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ โครงการ วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว6า 
จะได�รับ 

หน6วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การแปรรปูอาหาร 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�านการแปรูป

และถนอมอาหาร 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - - 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
จักสาน 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

8 โครงการฝaกอบรมการทําพาน
บายศร ี

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และวิชาชีพด�าน

การทําพานบายศร ี

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - 10,000 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
ทําพานบายศร ี

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

9 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การร�อยพวงมาลัย 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และวิชาชีพด�าน

การร�อยมาลัย 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - - 10,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
ร�อยมาลัย 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

10 โครงการฝaกอบรมอาชีพ 
การกรีดยาง 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และวิชาชีพด�าน

การกรีดยาง 

ฝaกอบรมประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเตาไห 
จํานวน 30 คน 

- - - 20,000 20,000 ผู�เข�าอบรมมี
ความรู�

เกี่ยวกับการ
กรีดยาง 

ร�อยละ80 
ประชาชนมี
วิชาชีพและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

รวม 10   - - - 70,000 140,000    
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                                                                                                              บัญชีครภุัณฑ5 

แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
(เพิ่มเติม   ครั้งที่ 2/2563) 

ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 
อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

1. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 
 

ค�าครุภณัฑ� ค�าครุภัณฑ� 
ยานพาหนะ
และขนส�ง 

เพื่อใช�ในงาน
ปMองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดซื้อเรือไฟเบอร�กลาส 
ขนาด 195 x 500 x 55 ซม.  

พร�อมเครื่องยนต� 
ขนาด 13.5 แรงม�า จํานวน 1 ลาํ 

- - - 90,000 - สํานักปลดั 

2. 
 
 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

ค�าครุภณัฑ� ค�าครุภัณฑ� 
คอมพิวเตอร� 

เพื่อใช�ในการ
รักษาความ

สงบเรียบร�อย
และทรัพย�สิน 

จัดซื้อกล
องโทรทัศน�วงจรป�ดชนิด
เครือข�าย แบบมมุมองสําหรับตดิตัง้

ภายนอกอาคาร สําหรับใช
ในงานรกัษา
ความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน  2 ชุด
(จัดซื้อตามราคาเกณฑ�ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล
องโทรทัศน�วงจรป�ด 

- - - 64,000 - สํานักปลดั 

3. 
 
 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

ค�าครุภณัฑ� ค�าครุภัณฑ� 
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อปMองกัน
และระงับ
อัคคีภัย 

หัวฉีดดับเพลิงแบบลําตรง - - - 8,000 - สํานักปลดั 

4 
 
 
 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
 

ค�าครุภณัฑ� ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

เพื่อใช�ในการ
ปฏิบัติงาน
พิมพ�งาน

เอกสารต�างๆ 

เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีด
หมึกพร
อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ� (Ink Tank 
Printer)  ตามมาตรฐาน ครุภณัฑ� ICT 

จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 7,500 - สํานักปลดั 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

5 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

ค�าครุภณัฑ� ครุภณัฑ�
สํานักงาน 

เพื่อใช�เป:นตู�
เก็บเอกสาร
งานธุรการ

ต�างๆ 

ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน ชนิด
มือจับชนิดบิด  จํานวน 1 หลัง 

- - - 5,500 - สํานักปลดั 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ� ครุภณัฑ�
สํานักงาน 

เพื่อใช�เป:นตู�
เก็บเอกสาร
งานธุรการ

ต�างๆ 

ตู�เหล็กเก็บเอกสารแบบล�อเลื่อน 40 
ช�องเสียบ ไม�มีบานปeด จํานวน 2 หลัง 

- - - 11,000 - สํานักปลดั 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ� ครุภัณฑ�งาน
บ�านงานครัว 

เพื่อใช�ตัด
หญ�าและทาํ
ความสะอาด

พื้นที ่

เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็งแบบสะพาย
ไหล� จํานวน  2  เครื่อง 

แบบข�อแข็ง 
1) เป:นเครื่องตัดหญ�าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต�ขนาดไม�น�อยกว�า 1.4 แรงม�า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม�น�อยกว�า 30 ซีซี 
4) พร�อมใบมีด 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� 

 

- - - 19,000 - สํานักปลดั 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ� ครุภณัฑ�
สํานักงาน 

เพื่อใช�งาน
อเนกประสงค�

ในการจัด
กิจกรรมต�าง
ของสํานักงาน 

โตjะพับอเนกประสงค� 
หน�าขาว  ขนาดใหญ� 
 จํานวน  10  ตัว 

 

- - - 20,000 - สํานักปลดั 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

9 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก�าอี้
ปฏิบัติงานให�กับ

เจ�าหน�าที่บุคลากร 

จัดซื้อเก�าอี้ปฏิบัติงาน  
ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท สําหรับ 

- กองการศึกษาฯ จํานวน ๑ ตัว 
- ศพด.บ�านหม�อ  จํานวน ๒ ตัว 

- - - 9,000 - กองการศึกษา 

10 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

 

เพื่อโต4ะและเก�าอี้
คอมพิวเตอร�

ให�กับบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต4ะและเก�าอี้คอมพิวเตอร� 
ชุดละ ๖,๐๐๐ บาท สาํหรับ  

- ศพด.บ�านนาพัง จํานวน ๑ ชดุ 
- ศพด.บ�านหม�อ จํานวน ๑ ชุด  

- - - 12,000 - กองการศึกษา 

11 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

 

เพื่อจัดซื้อตู�ลิน้ชัก
พลาสติก ขนาด 

๔ ชอง ปฏิบัติงาน
ให�กับเจ�าหน�าที่

บุคลากร 

จัดซื้อตู�ลิ้นชักพลาสติก ขนาด ๔ ชอง  
ตู�ละ ๑,๐๐๐ บาท  สําหรับ  

- ศพด.บ�านนาพัง จํานวน ๕ ตู� 
- ศพด.บ�านหม�อ จํานวน ๖ ตู� 
- ศพด.บ�านหม�อ จํานวน ๗ ตู� 

- - - 9,000 9,000 กองการศึกษา 

12 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

 

เพื่อจัดซื้อตู�เหล็ก
เก็บแฟ?มในการใช�

เก็บเอกสารต�างๆ
สําหรับ ศพด. 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บแฟ?ม  ๔๐ ชอง ๔ 
ชั้น สาํหรับ ศพด. อบต.เตาไห  

จํานวน ๑ ตู� 

- - - 8,000 - กองการศึกษา 
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                                                                                                              บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

13 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู�
เก็บของ

สําหรับ ศพด.
ใช�เก็บของ 

จัดซื้อตู�เก็บของ ชนิด ๖ ชอง  
ตู�ละ ๑,๕๐๐ บาท สําหรับ  

- ศพด.บ�านนาพัง  จํานวน ๓ ตู� 
- ศพด.บ�านคอนเลียบ จํานวน ๓ ตู� 

- - - ๙,๐๐๐ - กองการศึกษา 

14 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู�
เหล็กเก็บ

เอกสารแบบ 
บานเลื่อนใน

การใช�เก็บ
เอกสารต�างๆ
สําหรับ ศพด. 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
บานเลื่อนกระจก 

 ตู�ละ ๗,๐๐๐ บาท สําหรับ  
- ศพด.บ�านคอนเลียบ จํานวน  ๑ ตู� 
- ศพด.บ�านหม�อ จํานวน  ๑ ตู� 
- ศพด.บ�านคอนสวรรค� - สินเจริญ 
จํานวน ๑ ตู� 

- - - ๒๑,๐๐๐ - กองการศึกษา 

15 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต4ะ
พร�อมเก�าอี้
ปฏิบัติงาน 
สําหรับ
บุคลากร 
ศพด.บ�าน

หม�อ 

จัดซื้อโต4ะพร�อมเก�าอี้ปฏิบัติงาน 
สําหรับ ศพด.บ�านหม�อ  

จํานวน  ๑ ชุด 

- - - ๘,๐๐๐ - กองการศึกษา 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

16 แผนงาน
การศึกษา 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตjะ
พร�อมเก�าอี้
ปฏิบัติงาน 
สําหรับ

บุคลากร ศพด.
บ�านหม�อ 

จัดซื้อโตjะพร�อมเก�าอี้คอมพิวเตอร� 
สําหรับ ศพด.บ�านหม�อ 

ศพด.บ�านนาพัง  
จํานวน  2 ชุด 

- - - 10,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู�
เหล็กเก็บ

เอกสารแบบ 
บานเลื่อน
กระจก 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
บานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู� 
 

- - - 14,000 - กองคลัง 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตjะ
สําหรับ

ปฏิบัติงาน   
ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตัว 

โตjะสําหรับปฏิบัติงาน   
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตัว 

- - - 5,500 - กองคลัง 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิด 
Dot Matrix Printer แบบแคร�ยาว  

จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีจํานวนหัวพิมพ�

ไม�น�อยกว�า 24 เข็มพิมพ� 
- มีความกว�างในการพิมพ�ไม�น�อยกว�า 
136 คอลัมน�(Column) - มีความเร็ว
ขณะพิมพ�ร�างความเร็วสูง ขนาด 10 
ตัวอักษรต�อนิ้ว ได�ไม�น�อยกว�า 400 

ตัวอักษรต�อวินาที - มีความละเอียดใน
การพิมพ�แบบ Enhanced Graphics 
ไม�น�อยกว�า 360x360 dpi - มีหน�วย
ความจ า แบบ Input Buffer ไม�น�อย

กว�า 128 KB - มีช�องเชื่อมต�อ 
(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 

1.1 หรือดีกว�า  
จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� ICT 

- -  23,000 - กองคลัง 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
ยานพาหนะ
และขนส�ง 

เพื่อจัดซื้อ 
รถบรรทุก(ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล�อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต�

สูงสุดไม�ต่ํากว�า 110 กิโลวัตต�  
                แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป:นกระบะสําเร็จรูป 
(2) ห�องโดยสํารเป:นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป:นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

จํานวน  1  คัน 
 

- - - 854,000 - กองช�าง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
ก�อสร�าง 

เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องเจาะ
คอนกรีต 

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต(ใช�ไฟฟMา) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 52,000 - กองช�าง 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํารวจ เพื่อจัดซื้อ 
กล�องไลท�พร�อมขา

ตั้งอลูมิเนียม 

จัดซื้อกล�องไลท�พร�อมขาตั้งอลูมิเนียม 
ไม�สตjาฟแบบชัก โพลขาวแดง  พร�อม Prism 

Scale 
จํานวน 1 ชุด 

 - - 100,000 - กองช�าง 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
ก�อสร�าง 

เพื่อจัดซื้อ 
ชุดเก็บตัวอย�าง
คอนกรีตพร�อม
เหล็กกระทุ�ง 

จัดซื้อชุดเก็บตัวอย�างคอนกรีตพร�อมเหล็ก
กระทุ�ง 

จํานวน 1 ชุด 3 ลูก 

- - - 5,500 - กองช�าง 

24 เคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
ก�อสร�าง 

เพื่อจัดซื้อ 
ชุด SLUM  Test 

จัดซื้อชุด SLUM  Test 
  จํานวน 1 ชุด 

- - - 7,500 - กองช�าง 
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                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

25 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
กอสร�าง 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องวัดเวอร�เนีย 

แบบอนาลอก 

เครื่องวัดเวอร�เนีย แบบอนาลอก 
จํานวน  1  เครื่อง 

- - - 1,200 - กองช�าง 

26 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
กอสร�าง 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องวัดเวอร�เนีย 

แบบดิจิตอล 

เครื่องวัดเวอร�เนีย แบบดิจิตอล 
จํานวน  1  เครื่อง 

- - - 2,000 - กองช�าง 

27 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�อื่นๆ เพื่อจัดซื้อบันได
อลูมิเนียมแบบ

เลื่อน 

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบเลื่อน 
ขนาด 12 ฟุต 
จํานวน  1  ตัว 

- - - 4,000 - กองช�าง 

28 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�อื่นๆ เพื่อจัดซื้อปJ�มน้ํา
ซับเมอร�ส  ขนาด 
1.5 Hp จํานวน 1 

เครื่อง 

จัดซื้อปJ�มน้ําซับเมอร�ส  ขนาด 1.5 Hp 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 14,000 - กองช�าง 

29 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�อื่นๆ เพื่อจัดซื้อปJ�มน้ํา
ซับเมอร�ส  ขนาด 
2.0 Hp จํานวน 1 

เครื่อง 

จัดซื้อปJ�มน้ําซับเมอร�ส  ขนาด 2.0 Hp 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 17,000 - กองช�าง 

30 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�อื่นๆ เพื่อจัดซื้อมอเตอร�
ปJ�ม ขนาด 3.0 Hp 
จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อมอเตอร�ปJ�ม ขนาด 3.0 Hp 
3 เฟส 

จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 15,000 - กองช�าง 

                                                                                    
 
                  
 

ผ.03 

-54- 



                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

31 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ก�อสร�าง เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สกัดไฟฟMา  จํานวน 

1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟMา  
 จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 16,000 - กองช�าง 

32 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ไฟฟMา
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
กําเนิดไฟฟMา 

จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟMา 
ขนาด 5 กิโลวัตต�ขึ้นไป เป:นเครื่องยนต�ดีเซล 
รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟMามี
ดังนี้ 
(1) แผงสวิทซ� 1 อัน 
(2) โวลต�มิเตอร� 1 อัน 
(3) แอมมิเตอร� 1 อัน 
(4) หลอดไฟแสงสว่ํางพร�อมขั้ว 1 ชดุ 
(5) สวิตช�ปeด - เปeดหลอดไฟ 1 อัน 
(6) คัตเอาต� 1 อัน 
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จดุ 
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร� 1 อัน (สําหรับขนําด 
10 กิโลวัตต� ขึ้นไป) 
4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป 
(1) ไฟ AC 220 โวลต� ชนิดยกเดย ีว 50 
เฮิรตซ� สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาด
น�อยกว่ํา 10 กิโลวัตต� 
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต� ชนิด 3 ยก 4 
สําย หรือ10 กิโลวัตต�220 โวลต� ชนิด 3 ยก 
3 สําย 50 เฮิรตซ� 
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนําดไม�น�อยกว่ํา 
10 กิโลวัตต� 

- - - 52,000 - กองช�าง 
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                                                                                                              บัญชีครภุัณฑ5 
แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม   ครั้งที่  2/2563) 
ขององค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณและที่ผ6านมา ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค5 เปHาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ5) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หน6วยงาน
รับผิดชอบ 

 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�
ไฟฟ?าและ

วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
กําเนิดไฟฟMา 

จํานวน 1 เครื่อง 

(ต�อ) 
(3) มีเครื่องควบคุมแรงดัน ไฟฟMา อัตโนมัติ 
(Automatic VoltageRegulation Control) 
โดยมีอัตรากาํลังเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
- ไม�เกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟMา ขนาดน�อยกว่าํ 5 กิโลวัตต� 
- ไม�เกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟMา ขนาดไม�น�อยกว�า 5 กิโลวตัต� 
(4) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟMา ที่มีขนาดไม�
น�อยกว่ํา 5 กิโลวัตต� 
สามารถใช�ได�กับ อุปกรณ�ไฟฟMาที่มีค�า Power 
Factor ตั้งแต�ร�อยละ 80 ขึ้นไป 
(5) เครื่องกําเนิดไฟฟMาทุกขนาดส�ง กําลังขับ
โดนตรง(Direct Coupling) 

 จํานวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ� ) 

      

 รวม     - - - 1,525,200 -  
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ประกาศองค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 
เร่ือง การประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่  2/2563  พ.ศ.2563 
                          --------------------------------------------- 

        ด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�มีมติเห็นชอบ
ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖1-2๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563 ในการประชุม เม่ือ
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 และผู�บริหารท�องถ่ินได�นําเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง          
ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2563 ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2563 พ.ศ.2563  เม่ือวันท่ี  14  กรฎาคม  2563 
และสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�มีมติให�ความเห็นชอบ แล�วนั้น 

        เพ่ือให�การปฏิบัติเป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ินพ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2561 หมวด 4 ข�อ 22 และ 22/1 องค�การบริหารส�วนตําบล
เตาไห    จึงประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2563 ให�
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน     

                 ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ ๒๕63 
 

 
 
 
 

                                (นายบัวลา  พลยศ) 
                                   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห   
องค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

วันท่ี  8  กรกฎาคม   2563 
ณ  ห�องประชุมองค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห 

1.  ผู�มาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายวัลลภ  จําปาศักดิ ์ ปลัด อบต.เตาไห วัลลภ         จําปาศักดิ ์  
2 นายธัญธร ธัญญนนทิวรรธ ผอ.กองช�าง ธัญธร         ธัญญนนทิวรรธ  
3 นางสาวนภาวรรณ  แก�วชิน ผอ.กองคลัง สาวนภาวรรณ  แก�วชิน  
4 นางสาวกนิษฐา  เพชรนาด ี รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  

ผอ.กองการศึกษา 
กนิษฐา       เพชรนาดี  

5 นายสมจิตร          ชาวกล�า           ผู�แทนประชาคม  สมจิตร       ชาวกล�า             
6 นายอุทัย             เชือกพรม         ผู�แทนประชาคม อุทัย          เชือกพรม           
7 นางบัว  พลยศ ผู�แทนประชาคม บัว            พลยศ  
8 นางสาวภาวิณี  แก�วแก�น นักพัฒนาชุมชชํานาญการ  

รักษาราชการแทนหัวสํานักปลดั 
ภาวิณี        แก�วแก�น  

9 นายบวร         กงกาหน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน บวร          กงกาหน  
 
2.ผู�ไม�มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
- - - -  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อท่ีประชุมพร�อม  นายวัลลภ  จําปาศักดิ์  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตาํบลวับพุทรา  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.ฯ ครั้งน้ีเป:นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

เพ่ือพิจารณายกร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงต�องผ�านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเพ่ือพิจารณายกร�างแผนพัฒนา
ฯ และเสนอต�อให�คณะกรรมการพัฒนาฯ ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยอ�างถึง  หนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว1140 ลงวันท่ี 10  เมษายน  2563  และ
หนังสือ  จังหวัดอุดรธานี  ด�วนท่ีสุด ท่ี  อด 0023.3/ว2602  เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมท�องถ่ิน
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน สถาณการณ�การแพร�ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)    โดยได�แจ�งยกเว�นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561  ข�อ 5 วรรค 2 ในการยกเว�นเรื่องการจัดประชาคมท�องถ่ิน กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดจนกว�าสถาณการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)   จะคลี่คลายใปในทางท่ีปลอดภัย     จึงได�งดการประชุมประชาคม
ท�องถ่ิน น้ัน  จึงได�แจ�งให�สมาชิกสภาท�องถ่ินสํารวจโครงการท่ีมีความจําเป:นต�อประชาชนในพ้ืนท่ีและไม�
ปรากฏในโครงการในแผนฯให�นําส�งมาท่ีกองช�างเพ่ือขออนุมัติเพ่ิมเติมแผน  ตามรายละเอียดท่ีจะได�
พิจารณายกร�างฯต�อไปน้ัน   

 
ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
 
 



-2- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล�ว 
   -ไม6มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การจัดทําร6างแผนพัฒนาองค5การบริหารส6วนตําบลเตาไห เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563 
     

ปลัด อบต.ฯ  -เชิญเลขานุการแจ�งระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องให�คณะกรรมการทราบ  
 
นักวิเคราะห�ฯ -ก�อนจะพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.

2563   ขอเรียนให�ทราบถึงระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561   ข�อ ๒๒ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร�อม
เหตุผลและความจําเป:นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค�การบริการส�วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา  46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย 
เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดั ง ก ล� า ว ใ ห�
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 
“ข�อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�เป:นอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง
ให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนต าบล พ.ศ. 2537 ด�วย 
เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินตามวรรคหน่ึงได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บรหิาร
ท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  นับแต�วันท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�” 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     สิ่งท่ี
ส�งมาด�วย 4     รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม   2559    
เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561  - 2564 )    ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559    
ข�อ 2 การจัดทํา  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง   แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  ให�ผ�านกระบวนการประชาคม
ท�องถ่ิน เพ่ือสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี    3 พฤศจิกายน 2560    
เรื่อง   แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  (พ.ศ.2561 -2564 ) ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ข�อ 5 เพ่ือประโยชน�ของประชาชนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBได� โดยให�นายกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนด  และประกาศให�มีการประชุม
ประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐพร�อมท้ังแจ�งให�ประชาชนท้ังท�องถ่ิน หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู�
ท่ีเก่ียวข�องหรือผู�ท่ีมีส�วนได�เสียได�ทราบ และเข�าร�วมประชุมประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐดําเนินการ 
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 0600 ลงวันท่ี  26 มกราคม  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797ลงวันท่ี  10  ตุลาคม   2559 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว0357   ลงวันท่ี19 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปB (พ.ศ. 2561 –2564 ) ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   ข�อ 
3   โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีมีลักษณะของโครงการท่ีเก่ียวกับการถ�ายโอนภารกิจ    ตามกรอบ
แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2543  แผนงานการศึกษา  หรือแผนงาน
สาธารณสุขหรือโครงการท่ีมีลักษณะใช�ประโยชน�เป:นองค�รวม    มิได�เน�นเฉพาะการดําเนินการในสถานท่ี
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�นครุภัณฑ� โครงการท่ีกําหนดเปMาหมายให�ประชาชนมีส�วนร�วม (ศาสนา 
ประเพณี ภูมิปJญญาท�องถ่ิน  ยาเสพติด การสร�างรายได� การพัฒนาคุณภาพชีวิต สมรรถนะต�าง ๆ ) องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐในระดับภาพรวมก็ได�  (ระดับตําบล ระดับชุมชน
ตําบล ระดับชุมชนเมือง ระดับชุมชนนครและระดับจังหวัด) 
- อ�างถึง  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว1140 ลงวันท่ี 10  
เมษายน  2563  และหนังสือ  จังหวัดอุดรธานี  ด�วนท่ีสุด ท่ี  อด 0023.3/ว2602  เรื่อง แนวทางการ
จัดทําประชาคมท�องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน สถาณ
การณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)    โดยได�แจ�งยกเว�นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข�อ 5 วรรค 2 ในการยกเว�นเรื่องการจัดประชาคมท�องถ่ิน กรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดจนกว�าสถาณการณ�การแพร�
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)   จะคลี่คลายในปในทางท่ีปลอดภัย     ท้ังน้ี
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�พิจารณาร�างฯแล�วในการประชุมเมื่อววันท่ี  9  
กรกฎาคม  2563  และมีมติให�ความเห็นชอบร�างฯไปแล�วน้ัน  สําหรับขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�ง
ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค�การบริการส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห�ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ัง
ปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�  
ครับ 

นักวิเคราะห�ฯ      -ตามโครงการท่ีขอเพ่ิมเติม ซ่ึงเป:นการเสนอจากสมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�บริหารท�องถ่ิน  สํานักปลัด  กอง
คลัง  กองช�าง  และการการศึกษา  ท้ังโครงการท่ีเป:นกิจกรรมสาธารณะ และครภุัณฑ�ต�างๆประกอบด�วย 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการเกษตร  แผนงานสาธารณสขุ  แผนงานเหะชุมชน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ตามรายละเอียดในมือของทุกท�าน     

 
เหตุผลและความจําเป=นในการขอเพ่ิมเติมแผน 
เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด เสียหาย เป:นหลุมเป:นบ�อ  ปJญหานํ้าเน�าเสียภายใน
หมู�บ�าน และไฟฟMาภายในชุมชนไม�เพียงพอ   อีกท้ังโครงการโดยภาพรวมซ่ึงเป:นนโยบายจากส�วนกลาง 
ต�องดําเนินการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�พ่ีน�องประชาชน ส�วนประเภทครุภัณฑ�ท่ีแต�ละกองงานฯเสนอ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกต�อการให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ท่ัวไป จึงจําเป:นต�องขอเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนในครั้งน้ี  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกทุกท�านไปแล�ว
น้ัน 
-มีกรรมการท�านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 

ปลัด อบต. ฯ -กองงานฯใดมีโครงการท่ีจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปBรอบน้ีอีกหรือไม�  
ท่ีประชุม -ไม6มี 
 
ปลัด อบต.ฯ -ถ�าไม�มี ขอให�ฝ[ายเลขานุการ จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  

เพ่ือนําเสนอต�อคณะกรรมการพัฒนาฯ ต�อไป 
ท่ีประชุม -รับทราบ 
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ปลัด อบต.ฯ -มีท�านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม�ครับ 
ท่ีประชุม -ไม6มี 
ปลัด อบต.ฯ -หากไม�มีท�านใดจะเสนอแก�ไข หรือเพ่ิมเติม อีก  ผมขอมติท่ีประชุม  เพ่ือรับทราบและให�ความเห็นชอบ

ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2563  พ.ศ.2563 
ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบต. ฯ -มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 
ท่ีประชุม -ไม6มี 
 
ปลัด อบต.ฯ -ถ�าไม�มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมในวันน้ี ในวันน้ีผม

ขอขอบคุณทุกท�านครับ  ขอปeดประชุม    
 

  
 

เลิกประชมุเวลา  12.30  น. 
 
 

  
 
 
 

                    ลงช่ือ..........................................................ผู�จดรายงานการประชุม 
(นายบวร  กงกาหน) 

ผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมกาสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 

                        ลงช่ือ..........................................................ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวภาวิณี  แก�วแก�น) 

เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 

                              ลงช่ือ..........................................................ผู�รับรองรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  จําปาศักดิ์) 

ประธานคณะกรรมการสนับสุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค5การบริหารส6วนตําบลรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค5การบริหารส6วนตําบลเเตาไหตาไห    
องค5การบริหารส6วนตําบลองค5การบริหารส6วนตําบลเตาไหเตาไห  อําเภอ  อําเภอเพ็ญเพ็ญ  จังหวั  จังหวัดดอุดรธานีอุดรธานี  

วันท่ี  วันท่ี  9  9  กรกฎาคมกรกฎาคม  256  25633  

ณ  ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลณ  ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  

11..    ผู�มาประชมุผู�มาประชมุ  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชื่อ  ชื่อ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน6งตําแหน6ง  ลายมือชื่อลายมือชื่อ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายนายบัวลา  พลยศบัวลา  พลยศ  นายก อบตนายก อบต..เตาไหเตาไห  บัวลา       พลยศบัวลา       พลยศ    

22  นายโชคทวีนายโชคทวี  ลําเพยพล  ลําเพยพล  รองนายก อบตรองนายก อบต..เตาไหเตาไห  โชคทวี      ลําเพยพลโชคทวี      ลําเพยพล    

33  นานางคําไข�  สีเหลางคําไข�  สีเหลา  รองนายก อบตรองนายก อบต..เตาไหเตาไห  คําไข�        สีเหลาคําไข�        สีเหลา    

44  นายนายทองใส  โอทองทองใส  โอทอง  สมาชิกสมาชิกสภา อบตสภา อบต..เตาไหเตาไห  ทองใส       โอทองทองใส       โอทอง    

55  นายนายสุวิทย�  แสนสุขสุวิทย�  แสนสุข  สมาชิกสภา อบตสมาชิกสภา อบต..เตาไหเตาไห  สุวิทย�        แสนสุขสุวิทย�        แสนสุข    

66  นายนายยุทธชัย  สะพังเงินยุทธชัย  สะพังเงิน  สมาชิกสภา อบตสมาชิกสภา อบต..เตาไหเตาไห  ยุทธชัย       สะพังเงินยุทธชัย       สะพังเงิน    

77  นายเสถียร  สุวรรณจักรนายเสถียร  สุวรรณจักร  ผู�ทรังคุณวุฒิผู�ทรังคุณวุฒิ  เสถียร        สุวรรณจักรเสถียร        สุวรรณจักร    

88  นายเผด็จ    เพ็งสวรรค�นายเผด็จ    เพ็งสวรรค�  ผู�ทรังคุณวุฒิผู�ทรังคุณวุฒิ  เผด็จ          เพ็งสวรรค�เผด็จ          เพ็งสวรรค�    

99  นางวันเพ็ญ  อรรถเสนานางวันเพ็ญ  อรรถเสนา  ผอผอ..โรงเรียนบ�านโรงเรียนบ�านหม�อหม�อ  วันเพ็ญ       อรรถเสนาวันเพ็ญ       อรรถเสนา    

1100  นน..สส..สิสิริญา  ไผ�ปMองริญา  ไผ�ปMอง  ผู�ผู� อํานวยการอํานวยการ รพ รพ..สตสต..ตําบลตําบลบ�านคอนเลียบบ�านคอนเลียบ  สิสิริญา         ไผ�ปMองริญา         ไผ�ปMอง    

1111  นายเสาร�  ศรีจันทร�นายเสาร�  ศรีจันทร�  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  เสาร�           ศรีจันทร�เสาร�           ศรีจันทร�    

1122  นานายวัลลภ  จําปาศักดิ์ยวัลลภ  จําปาศักดิ์  ปลัด อบตปลัด อบต..เตาไหเตาไห  วัลลภ         จําปาศักดิ์วัลลภ         จําปาศักดิ์    

1133  นานางสาวภาวิณี  แก�วแก�นงสาวภาวิณี  แก�วแก�น  หัวหน�าสํานักปลัด อบตหัวหน�าสํานักปลัด อบต..เตาเตาไหไห  สาวภาวิณี    แก�วแก�นสาวภาวิณี    แก�วแก�น    

  
22..ผู�ไม6มาประชุมผู�ไม6มาประชุม  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ช่ือ  ช่ือ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือช่ือลายมือช่ือ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายนิเทศน� บุตรดีวงศ�นายนิเทศน� บุตรดีวงศ�  ผู�อํานวยการโรงเรยีนบ�านนาพังผู�อํานวยการโรงเรยีนบ�านนาพัง      

22  นายบุญจันทร�  หน�ายโยนายบุญจันทร�  หน�ายโย  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม      

33  นายสุภาพ  ซองสารนายสุภาพ  ซองสาร  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม      

44  นายสุรยิา  สีเหลานายสุรยิา  สีเหลา  ผู�ทรัผู�ทรังคุณวุฒิงคุณวุฒิ      

33..  ผู�เข�าร�วมประชุมผู�เข�าร�วมประชุม  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ช่ือ  ช่ือ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือช่ือลายมือช่ือ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายนายบวร  กงกาหนบวร  กงกาหน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนนักวิเคราะห�นโยบายและแผน  บวร          กงกาหนบวร          กงกาหน    

  
  
  

เริ่มประชุมเวลา  เริ่มประชุมเวลา  0909..30  30  นน..  
  เมื่อท่ีประชุมพร�อม  นาเมื่อท่ีประชุมพร�อม  นายยบัวลา  พลยศบัวลา  พลยศ  นายกอ  นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลงค�การบริหารส�วนตาํบลเตาไหเตาไห  ในฐานะป  ในฐานะประธานคณะกรรมระธานคณะกรรม  การการพัฒนาพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทราองค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทรา    ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ีดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.ฯ ครั้งน้ีเป:นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ

ร�างแผนพัฒนท�อถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ. 2563  
ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล�ว 
             -ไม6มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การพิจารณารับทราบและให�ความเห็นชอบร6างแผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ือเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563  พ.ศ.2563 

นายก อบต.ฯ  -ขอเชิญท�านปลัด อบต. ช้ีแจง รายละเอียด 
ปลัด อบต.ฯ -ก�อนจะพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.

2563   ขอเรียนให�ทราบถึงระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561   ข�อ ๒๒ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร�อม
เหตุผลและความจําเป:นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค�การบริการส�วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา  46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย 
เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดั ง ก ล� า ว ใ ห�
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 
“ข�อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�เป:นอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง
ให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนต าบล พ.ศ. 2537 ด�วย 
เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินตามวรรคหน่ึงได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บรหิาร
ท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  นับแต�วันท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�” 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     สิ่งท่ี
ส�งมาด�วย 4     รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม   2559    
เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561  - 2564 )    ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559    
ข�อ 2 การจัดทํา  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง   แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  ให�ผ�านกระบวนการประชาคม
ท�องถ่ิน เพ่ือสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี    3 พฤศจิกายน 2560    
เรื่อง   แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB  (พ.ศ.2561 -2564 ) ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ข�อ 5 เพ่ือประโยชน�ของประชาชนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBได� โดยให�นายกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนด  และประกาศให�มีการประชุม
ประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐพร�อมท้ังแจ�งให�ประชาชนท้ังท�องถ่ิน หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู�
ท่ีเก่ียวข�องหรือผู�ท่ีมีส�วนได�เสียได�ทราบ และเข�าร�วมประชุมประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐดําเนินการ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 0600 ลงวันท่ี  26 มกราคม  2559   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797ลงวันท่ี  10  ตุลาคม   2559 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว0357   ลงวันท่ี19 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปB (พ.ศ. 2561 –2564 ) ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   ข�อ 
3   โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีมีลักษณะของโครงการท่ีเก่ียวกับการถ�ายโอนภารกิจ    ตามกรอบ
แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2543  แผนงานการศึกษา  หรือแผนงาน 
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สาธารณสุขหรือโครงการท่ีมีลักษณะใช�ประโยชน�เป:นองค�รวม    มิได�เน�นเฉพาะการดําเนินการในสถานท่ี
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�นครุภัณฑ� โครงการท่ีกําหนดเปMาหมายให�ประชาชนมีส�วนร�วม (ศาสนา 
ประเพณี ภูมิปJญญาท�องถ่ิน  ยาเสพติด การสร�างรายได� การพัฒนาคุณภาพชีวิต สมรรถนะต�าง ๆ ) องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะประชาคมท�องถ่ินแบบประชารัฐในระดับภาพรวมก็ได�  (ระดับตําบล ระดับชุมชน
ตําบล ระดับชุมชนเมือง ระดับชุมชนนครและระดับจังหวัด) 
- อ�างถึง  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว1140 ลงวันท่ี 10  
เมษายน  2563  และหนังสือ  จังหวัดอุดรธานี  ด�วนท่ีสุด ท่ี  อด 0023.3/ว2602  เรื่อง แนวทางการ
จัดทําประชาคมท�องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน สถาณ
การณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)    โดยได�แจ�งยกเว�นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข�อ 5 วรรค 2 ในการยกเว�นเรื่องการจัดประชาคมท�องถ่ิน กรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดจนกว�าสถาณการณ�การแพร�
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)   จะคลี่คลายในปในทางท่ีปลอดภัย     ท้ังน้ี
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได�พิจารณาร�างฯแล�วในการประชุมเมื่อววันท่ี  9  
กรกฎาคม  2563  และมีมติให�ความเห็นชอบร�างฯไปแล�วน้ัน  สําหรับขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�ง
ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค�การบริการส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห�ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ัง
ปeดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปeดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�  
ครับ 

นักวิเคราะห�ฯ      -ตามโครงการท่ีขอเพ่ิมเติม ซ่ึงเป:นการเสนอจากสมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�บริหารท�องถ่ิน  สํานักปลัด  กอง
คลัง  กองช�าง  และการการศึกษา  ท้ังโครงการท่ีเป:นกิจกรรมสาธารณะ และครภุัณฑ�ต�างๆประกอบด�วย 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการเกษตร  แผนงานสาธารณสขุ  แผนงานเหะชุมชน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ตามรายละเอียดในมือของทุกท�าน  ดังน้ีครับ 

 
                                                ฯลฯ   
 

เหตุผลและความจําเป=นในการขอเพ่ิมเติมแผน 
เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปJญหาถนนชํารุด เสียหาย เป:นหลุมเป:นบ�อ  ปJญหานํ้าเน�าเสียภายใน
หมู�บ�าน และไฟฟMาภายในชุมชนไม�เพียงพอ   อีกท้ังโครงการโดยภาพรวมซ่ึงเป:นนโยบายจากส�วนกลาง 
ต�องดําเนินการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�พ่ีน�องประชาชน ส�วนประเภทครุภัณฑ�ท่ีแต�ละกองงานฯเสนอ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกต�อการให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ท่ัวไป จึงจําเป:นต�องขอเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนในครั้งน้ี  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกทุกท�านไปแล�ว
น้ัน 
-มีกรรมการท�านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 

นายก อบต.ฯ  -ตามรายละเอียดท่ีช้ีแจงมา  ก็น�าจะครอบคลุมความจําเป:นและความต�องการของพ่ีน�องประชาชนเพราะ 
เป:นโครงการท่ีเสนอมาจากท�านสมาชิกสภา อบต.ฯ ในหมู�บ�านน้ัน  ซ่ึงมีการประชุมประชาคมภายใน
หมู�บ�านมาก�อนแล�วน้ัน  มีท�านใดจะเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะหรือไม�ครับ 

นายเสถียรฯ  -ในการก�อสร�างถนน คสล.ให�พิจารณาเรื่องการก�อสร�างรางระบายนํ้าท่ีจะดําเนินการตามหลังไว�ด�วยครับ  
เพราะบางพ้ืนท่ีสร�างถนน คสล.เสร็จแต�ไม�สามารถสร�างรางระบายนํ้าต�อได�เน่ืองจากพ้ืนท่ีไม�เพียงพอ  และ 
การทํารางระบายนํ้าก็ขอให�เช่ือมต�อแต�ละจุดด�วยเพ่ือให�นํ้าสามารถระบายออกได� 

นายก อบต.ฯ  -รับทราบและจะนําไปพิจารณา ครับ 
ผอ.รพ.สต.ฯ  -เรื่องการดําเนินการเก่ียวกับบ�อขยะขอให�ทางท�านายกได�พิจารณาบรรจุโครงการเก่ียวกับบ�อขยะในพ้ืนท่ี 

เอาไว�ด�วยค�ะ  เพ่ือแก�ไขปJญหาการจัดการขยะในชุมชน  และการดําเนินการเรื่องธาคารนํ้าใต�ดิน เพ่ือลด
ปJญหานํ้าท�วมขังภายในชุมชนได�ค�ะ 
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นายทองใสฯ  -โครงการท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมอาชีพอยากให�ปรับเปลี่ยนและส�งเสริมอาชีพท่ีตรงตามพ้ืนท่ีของเราและ 

ประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได�  ไม�ต�องซํ้ากับของเดิมเมื่อปBท่ีแล�ว ครับ 
ปลัด อบต. ฯ -กองงานฯใดมีโครงการท่ีจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินฯ รอบน้ีอีกหรือไม�  
ท่ีประชุม -ไม6มี 
 
นายก อบต.ฯ -หากไม�มีท�านใดจะเสนอแก�ไข หรือเพ่ิมเติม อีก  ผมขอมติท่ีประชุม  เพ่ือรับทราบและให�ความเห็นชอบ

ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน(2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2563 
 
มติท่ีประชุม -ยกมือรับทราบและเห็นชอบเป�นเอกฉันฑ� 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.ฯ -มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 
ผอ.รร.บ�านหม�อฯ -ขอความอนุเคราะห�ท�านนายก ช�วยส�งทีมงานเข�าพ�นหมอกควันในพ้ืนท่ี โรงเรียนบ�านหม�อและพ้ืนท่ีชุมชน

ใกล�เคียงเน่ืองเป:นช�วงหน�าฝนตอนน้ียุงลายกําลังระบาด  จึงขอความอนุเคราะห�ด�วยค�ะ 
นายก อบต.ฯ -รับทราบครับเดี่ยวจะดําเนินการให�ครับ 
ผอ.รพ.สต.ฯ -ขอความกรุณาท�านนายกช�วยวางท�อระบายนํ้าบริเวณหน�าประตูทางเข�า รพ.สต.ให�ด�วยค�ะเน่ืองมีนํ้าขัง

บริเวณดังกล�าวเวลาฝนตก 
นายก อบต.ฯ -รับทราบครับจะพิจารณาหางบประมาณดําเนินการให�ครับ 
 -มีท�านใดจะเสนอ หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม�ครับ 
ท่ีประชุม -ไม6มี 
นายก อบต.ฯ -ถ�าไม�มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมในวันน้ี ขอปeดประชุม  

  
 
 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

               
                  
 

                    ลงช่ือ..........................................................ผู�จดรายงานการประชุม 
(นางสาวภาวิณี  แก�วแก�น) 

ผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ..........................................................ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  จําปาศักดิ์) 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 
 

                              ลงช่ือ..........................................................ผู�รับรองรายงานการประชุม 
(นายบัวลา  พลยศ) 

ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห 
 



 
 

การปUดประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่น(2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


