
 

 
 
 

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ท่ีได%แถลงไว%ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  รอบป(งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
****************************************** 

  

    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537  แก"ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7 ) 
พ.ศ. 2562 บัญญัติให"นายกองค�การบรหารส�วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลง
ไว"ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป7นประจําทุกป9 และคําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให"ประกาศไว"โดยเป:ดเผยท่ีสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล ด"วยนั้น 

   บัดนี้นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได"จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบป9 ประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เรียบร"อยแล"ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   58/5    แห�งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537  แก"ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562  จึงประกาศผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงไว"ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล รอบป9งบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท"ายประกาศนี้  

     จึงประกาศให"ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 

     (นายบัวลา  พลยศ) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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              ส�วนที่ 1 
               บทนํา 
             ************* 

หลักการและเหตุผล 

  1. ข"าพเจ"า  นายบัวลา  พลยศ    ได"รับการเลือกต้ังเป7นนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ในการเลือกต้ังฯ  เม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
  2. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก"ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58 บัญญัติว�า ให"องค�การบริหารส�วนตําบลมีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลซ่ึงมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด"วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท"องถ่ินหรือผู"บริหารท"องถ่ิน 
และมาตรา 58/5 บัญญัติว�าก�อนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเข"ารับหน"าท่ี ให"ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให"นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลโดยไม�มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล  

ข"าพเจ"า นายบัวลา  พลยศ  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห     ได"แถลงนโยบายต�อสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เม่ือคราวประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2555 

3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก"ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ.  2562   มาตรา  58/5  ... กําหนดให"นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงไว"ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป7นประจําทุกป9 และให"
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให"ประกาศไว"โดยเป:ดเผย ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลด"วย   

 
 
วัตถุประสงค� 
  1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงไว"ต�อสภาท"องถ่ิน ให"สภาท"องถ่ินและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว" 
  2. เพ่ือรายงานการรับ–จ�ายเงิน ประจําป9งบประมาณ 2563 ให"สภาท"องถ่ินและประชาชนทราบ 
  3. เพ่ือให"การบริหารงานเป7นไปตามพระราชกฤษฎีกาว�าด"วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ"านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ด"านความโปร�งใสตรวจสอบได" 
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ส�วนที่ 2 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563 
*********************************  

 เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห และประชาชนตําบลเตาไห  ท่ีเคารพ 

           ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  และ ท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึง
(ฉบับท่ี  7)  พ.ศ.  2562   มาตรา  58/5  ... กําหนดให"นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงไว"ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป7นประจําทุกป9 และให"ประกาศรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ไว"โดยเป:ดเผย ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลด"วย  นั้น 

 ตามท่ีข"าพเจ"า  นายบัวลา  พลยศ  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได"แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  เม่ือวันท่ี  22  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ซ่ึงได"กําหนด
นโยบายการพัฒนาไว"  9  ด"าน  ประกอบด"วย 

 
๑. นโยบายด"านการพัฒนาแหล�งน้ํา  การบริหารจัดการน้ํา 
๒.  นโยบายด"านการส�งเสริมอาชีพแก�ราษฎรตําบลเตาไห 
๓. นโยบายด"านการพัฒนาชุมชนให"ปลอดภัย  อบอุ�น  น�าอยู�       
๔.  นโยบายด"านการส�งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปTญญาท"องถ่ิน 
๕.  นโยบายด"านการส�งเสริมการศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ  
๖.  นโยบายด"านการคมนาคม 
๗.  นโยบายด"านการส�งเสริมผู"สูงอายุ  ผู"พิการ  และผู"ปWวยเอดส� 
๘.  นโยบายด"านไฟฟZาส�องสว�างและไฟฟZาเพ่ือการเกษตร 
๙. นโยบายส�งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเตาไห 
 

 เพ่ือปฏิบัติให"เป7นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537  แก"ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5  ให"นายองค�การบริหารส�วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป7นประจําทุกป9  ข"าพเจ"า  นายบัวลา  พลยศ  
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได"รวบรวมผลการดําเนิงานในรอบป9งบประมาณ พ.ศ. 2563  เสร็จ
เรียบร"อยแล"ว โดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได"แถลงไว"และตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท"องถ่ินท่ีกําหนด
ไว"  ดังนี้ 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านโนนสวาง หมู	ท่ี 7 170,000.00 กองช	าง 

2 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านเตาไห หมู	ท่ี 1 450,000.00 กองช	าง 

3 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านเตาไห หมู	ท่ี 1 100,000.00 กองช	าง 

4 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านนาพัง หมู	ท่ี 2 80,000.00 กองช	าง 

5 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านนาพัง หมู	ท่ี 2 470,000.00 กองช	าง 

6 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านคอนเลยีบ หมู	ท่ี 3 420,000.00 กองช	าง 

7 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านคอนเลียบ หมู	ท่ี 3 130,000.00 กองช	าง 

8 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านหม�อ หมู	ท่ี 4 250,000.00 กองช	าง 

9 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านหม�อ หมู	ท่ี 4 300,000.00 กองช	าง 

10 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านคอนสวรรค7 หมู	ท่ี 5 400,000.00 กองช	าง 

11 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านคอนสวรรค7 หมู	ท่ี 5 50,000.00 กองช	าง 

12 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านสินเจริญ หมู	ท่ี 6 450,000.00 กองช	าง 

13 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านสินเจริญ หมู	ท่ี 6 100,000.00 กองช	าง 

14 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านโนนสวาง หมู	ท่ี 7 225,000.00 กองช	าง 

15 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านโนนสวาง หมู	ท่ี 7 155,000.00 กองช	าง 

16 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�านบ�านสร�างกวาง หมู	 8  485,000.00 กองช	าง 

17 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านสร�างกวาง หมู	ท่ี 8 65,000.00 กองช	าง 

18 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านหม�อ หมู	ท่ี 9 180,000.00 กองช	าง 

19 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ําภายในหมู	บ�าน บ�านหม�อ หมู	ท่ี 9  370,000.00 กองช	าง 

20 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ0าแรงต่ํา บ�านหม�อ หมู	ท่ี 9 370,000.00 กองช	าง 

21 โครงการก	อสร�างลานอเนกประสงค7คอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู	บ�าน บ�านคอนสวรรค7 หมู	
ท่ี 5 

100,000.00 กองช	าง 

22 ปรับปรุงอาคารสํานักงานกองช	าง 100,000.00 กองช	าง 

 
 



4 
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได&และการสร&างชุมชนให&มีความเข&มแข็ง 

23 ค	าใช�จ	ายในการส	งเสริมอาชีพประชาชน 90,000.00 สํานักปลดั 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสังคมและการสงเคราะห"ผู&ด&อยโอกาส 

24 สนับสนุนเบ้ียยังชีพู�ป;วยเอดส7  49,410.00 สํานักปลดั 

25 สนับสนุนเบ้ียยังชีพู�สูงอายุ หมู	ท่ี 1-9  5,545,400.00 สํานักปลดั 

26 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ  1,800,000.00 สํานักปลดั 

27 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเตาไห  30,000.00 สํานักปลดั 

28 เงินอุดหนุนกลุ	มสตรีตําบลเตาไหเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 20,000.00 สํานักปลดั 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 

29 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินองค7การบริหารส	วนตําบลเตาไห  90,000.00 สํานักปลดั 

30 ค	าใช�จ	ายในโครงการสัตว7ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ�า 40,000.00 สํานักปลดั 

31 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู	บ�านตามแนวทางโครงการพระราชดํารดิ�านสาธารณสุข 180,000.00 สํานักปลดั 

32 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  20,000.00 สํานักปลดั 

33 โครงการสัตว7ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธานศาสตราจารย7 
ดร.สมเดจ็พระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟ0าจุฬาภรณวลยัลักษณ7 อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

40,000.00 สํานักปลดั 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

34 สนับค	าใช�จ	ายการบริหารสถานศึกษา  912,140.00 
+62,240.00 

กองการศึกษา 

35 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสรมิ(นม)  961,950.00 กองการศึกษา 

36 ค	าใช�จ	ายในการจัดงานวันเด็กแห	งชาติ ประจําปJ 2563 30,000.00 กองการศึกษา 

37 -อุดหนุน โรงเรียน 
-อุดหนุนไฟฟ0าฯ 

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

กองการศึกษา 
กองช	าง 

38 ค	าใช�จ	ายโครงการแข	งขันกีฬาเยาชนต�านยาเสพติด ประจําปJ 2563 100,000.00 กองการศึกษา 

39 ค	าใช�จ	ายโครงการรดนํ้าดําหัวผู�สูงอายุตําบลเตาไห ประจําปJ 2563 12,300.00 กองการศึกษา 

40 เงินอุดหนุนการจัดการแข	งขันกีฬานักเรียนกลุ	มเพ็ญ 4 (คอนเลียบเกม) 30,000.00 กองการศึกษา 

41 โครงการจัดงานประเพณี อําเภอเพ็ญ 112 ปJ ของดี 12 ท�องถ่ิน 130,000.00 กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

42 ค	าใช�จ	ายในโครงการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห 20,000.00 สํานักปลดั 

 



5 
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการเมือง การปกครอง การป5องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร&อย 
การป5องกันและแก&ไขป6ญหายาเสพติด 

43 ค	าใช�จ	ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านกู�ชีพ-กู�ภัย 25,000.00 สํานักปลดั 

44 ค	าใช�จ	ายโครงการป0องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช	วงเทศกาลสงกรานต7และปJใหม	 80,000.00 สํานักปลดั 

45 ค	าใช�จ	ายโครงการฝNกซ�อมแผนป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25,000.00 สํานักปลดั 

46 ค	าใช�จ	ายโครงการป0องกันและแก�ไขปOญหาไฟป;าและหมอกควัน 20,000.00 สํานักปลดั 

47 ค	าใช�จ	ายในโครงการส	งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป0องกันภัยฝ;ายพลเรอืน(อปพร.) 10,000.00 สํานักปลดั 

48 ค	าใช�จ	ายโครงการฝNกอบรมช	วยเหลือคนจมนํ้า 20,000.00 สํานักปลดั 

49 ค	าใช�จ	ายโครงการความปลอดภัยทางถนน 20,000.00 สํานักปลดั 

50 อุดหนุนโครงการป0องกันและแก�ไขปOญหายาเสพตดิอําเภอเพ็ญ  20,000.00 สํานักปลดั 

51 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.เตาไห  200,000.00 สํานักปลดั 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

52 จัดเวท่ีประชาคมหมู	บ�านและตําบลเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท�องถ่ิน  10,000.00 สํานักปลดั 

53 สนับสนุนการเลือกตั้งผู�บรหิารท�องถ่ินและสมาชิกสภาท�องถ่ิน  200,000.00 สํานักปลดั 

54 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค7กรปกครองส	วนท�องถ่ิน
อําเภอเพ็ญ  

20,000.00 สํานักปลดั 

55 สนับสนุนค	าจ�างท่ีปรึกษาวิจัยและประเมินผลการให�บริการด�านความพึงพอใจของ
ประชาชน  

20,000.00 สํานักปลดั 

56 โครงการฝNกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.
เตาไห พนักงาน อบต.เตาไห คณะกรรมการทุกคณะ 

300,000.00 สํานักปลดั 

57 ก	อสร�างเสาธงและบริเวณเสาธง  20,000.00 สํานักปลดั 

58 ฝNกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการปฏิบัติงานของผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาไห และ
พนังาน อบต.เตาไห  

20,000.00 สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการโดยใช&จ8ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป9 2563 

59 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้า ภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 1 บ�านเตาไห  415,000.00 กองช	าง 

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�านเตาไห หมู	ท่ี 1 บ�านเตาไห  110,000.00 กองช	าง 

61 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน สายเริ่มจากบ�านนางกอง
นาง ชาญครไทย – หน�าบ�านนายคํากอง สะพังเงิน หมู	ท่ี 2 บ�านนาพัง ตั้งไว�  

500,000.00 
กองช	าง 

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 2 บ�านนาพัง  25,000.00 กองช	าง 

63 โครงการก	อสร�างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 3 บ�านคอนเลียบ 
สายจากหน�าบ�านนายจันทร7เพ็ง พิลาช่ืน – โรงเรียนบ�านคอนเลยีบ  

45,000.00 
กองช	าง 

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 3 บ�านคอนเลียบ 80,000.00 กองช	าง 

65 โครงการซ	อมแซมถนนคอนกรตีภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 3 บ�านคอนเลยีบ   60,000.00 กองช	าง 

66 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 3 บ�านคอนเลียบ  340,000.00 กองช	าง 

67 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 4 บ�านหม�อ จาก
บ�านนายกรีฑาพล เพ็งสวรรค7 – บ�านนายจอมศรี สะพังเงิน  

119,000.00 
กองช	าง 

68 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 4 บ�านหม�อ จาก
บ�านนายวิทยา จันทชาติ – บ�านนายธีรพงษ7 รอดพ่ึง  

381,500.00 
กองช	าง 

69 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 4 บ�านหม�อ 25,000.00 กองช	าง 

70 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 5 บ�านคอนสวรรค7 จากบ�านนางบุญ
เฮือง    ศรีวิเศษ – หนองฮุ�ง  

358,000.00 
กองช	าง 

71  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 5 บ�านคอนสวรรค7 360,000.00 กองช	าง 

72 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 5 บ�านคอนสวรรค7  82,000.00 กองช	าง 

73 โครงการก	อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 6 บ�านสินเจรญิ 
จากบ�านนางหวัง อัปมาโท – ทางหลวงเลขท่ี 2022  

35,000.00 
กองช	าง 

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเปSนผิวลาดยางภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 6 บ�านสินเจรญิ  276,000.00 กองช	าง 

75 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 6 บ�านสนิเจริญ  214,000.00 กองช	าง 

76 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 7 บ�านโนนสวาง   500,000.00 กองช	าง 

77 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 7 บ�านโนนสวาง  25,000.00 กองช	าง 

78 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 8 บ�านสร�างกวาง  500,000.00 กองช	าง 

79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 8 บ�านสร�างกวาง 25,000.00 กองช	าง 

80 โครงการก	อสร�างท	อเหลีย่มระบายนํ้าลําห�วยคอนครก หมู	ท่ี 9 บ�านหม�อ 320,000.00 กองช	าง 

81 โครงการก	อสร�างถนนคอนกรีตภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 9 บ�านหม�อ 180,000.00 กองช	าง 

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลกูรังภายในหมู	บ�าน หมู	ท่ี 9 บ�านหม�อ 25,000.00 กองช	าง 
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การจัดทํางบประมาณ 
       ข�าพเจ�าในฐานะ ผู�บริหารอบต.เตาไห       ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู	ใน
ข�อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณใช�จ	ายเงินสะสม  จํานวน 82 โครงการ งบประมาณ 24,544,940.00 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร7 ได�ดังนี้ 

ยุทธศาสตร" โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข&อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 46 10,420,500.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 1 90,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห7ผู�ด�อยโอกาส 5 7,444,810.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 5 370,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 8 5,189,630.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการเมอืง การปกครอง การป0องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร�อย การป0องกันและแก�ไขปOญหายาเสพตดิ 

9 420,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 7 590,000.00 

รวม 82 24,544,940.00 

 
อบต.เตาไห มีการใช�จ	ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณใช�จ	ายเงิน
สะสม โดยได�มีการก	อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา   รวม 56 โครงการ   จํานวนเงิน 21,489,074.62 บาท   มีการ
เบิกจ	ายงบประมาณ  จํานวน 56 โครงการ จํานวนเงิน 21,455,584.62 ล�านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร7 
ได�ดังนี้ 

ยุทธศาสตร" โครงการ 
การก8อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ8ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 34 8,571,981.72 34 8,571,981.72 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความ
เข�มแข็ง 

1 59,012.00 1 53,362.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห7ผู�ด�อยโอกาส 3 7,284,900.00 3 7,284,600 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 3 304,010.00 3 304,010.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

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

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 1 19,960.00 1 19,960.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การป0องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร�อย การป0องกันและแก�ไขปOญหายาเสพติด 

6 253,275.00 6 253,275.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 2 30,000.00 2 30,000.00 

รวม 56 21,489,074.62 56 21,455,584.62 
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ผลการดําเนินงาน 
     อบต.เตาไห ได�ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปJ 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได�รับความร	วมมือ การส	งเสรมิและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต	างๆ ประสบผลสําเร็จด�วยด ีก	อให�เกิดประโยชน7แก	ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน หมู	ที่ 1-
9  

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

170,000.00 

  

2. ก	อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริเหล็ก
หรือท	อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู	บ�าน บ�านเตา
ไห หมู	ที่ 1  

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

450,000.00 

  

3. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
เตาไห หมู	ที่ 1  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรงตํ่า 
บ�านเตาไห หมู	ที่ 1 

100,000.00 

  

4. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�านบ�านนา
พัง หมู	ที่ 2  

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

80,000.00 
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5. ก	อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือท	อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�านนา
พัง หมู	ที่ 2  

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

470,000.00 

 
 

 

6. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
คอนเลียบหมู	ที่ 3  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรงตํ่า 
บ�านคอนเลียบ หมู	ที่ 3 

420,000.00 

 
 

7. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
คอนเลียบ หมู	 3  

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

130,000.00 

 
 

 

8. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
หม�อ หมู	ที่ 4  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรงตํ่า 
บ�านหม�อ หมู	ที่ 4 

250,000.00 
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9. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
หม�อ หมู	ที่ 4  

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

300,000.00  

 

 

10. ก	อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือท	อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
คอนสวรรค7 หมู	ที่ 5  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
บ�านคอนสวรรค7 หมู	ที่ 5 

400,000.00  
 

 

 
 

 
 

11. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
คอนสวรรค7 หมู	ที่ 5  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรงตํ่า 
บ�านคอนสวรรค7 หมู	ที่ 5 

50,000.00  
 

 
 

 
 

 

12. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�านสิน
เจริญ หมู	ที่ 6  

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

450,000.00  
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13. ก	อสร�างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือท	อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�านสิน
เจริญ หมู	ที่ 6  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน บ�านสิน
เจริญ หมู	ที่ 6 

100,000.00  
 

 

 
 

 

14. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
โนนสวาง หมู	ที่ 7  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่า บ�านโนนสวาง 
หมู	ที่ 7 

225,000.00  
 

 

 
 

 

15. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายนหมู	บ�าน บ�านโนน
สวาง หมู	ที่ 7  

โครงการก	อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
บ�านโนนสวาง หมู	ที่ 
7 

155,000.00  
 

 

 
 
 

 

16. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�านบ�าน
สร�างกวาง หมู	 8  

โครงการก	อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน
บ�านสร�างกวาง หมู	 
8  

485,000.00  
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17. การก	อสร�างราย
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือท	อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
สร�างกวาง หมู	ที่ 8  
 

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน บ�านสร�าง
กวาง หมู	ที่ 8 

65,000.00 

 
 
 

 

18. ก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
หม�อ หมู	ที่ 9  

โครงการก	อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
บ�านหม�อ หมู	ที่ 9 

180,000.00 

 
 
 

 

19. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน บ�าน
หม�อ หมู	ที่ 9  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าภายในหมู	บ�าน 
บ�านหม�อ หมู	ที่ 9  

370,000.00 

  

20. ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่าพร�อมหม�อแปลง 
สายถนนลาดยาง-นา
นายยุทธชัย สะพังเงิน  

เงินอุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ0าแรง
ตํ่า บ�านหม�อ หมู	ที่ 
9 

370,000.00 

 
 
 

 

21. ก	อสร�างลาน
อเนกประสงค7คอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน บ�านคอน
สวรรค7 หมู	ที่ 5  

โครงการก	อสร�าง
ลานอเนกประสงค7
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน บ�าน
คอนสวรรค7 หมู	ที่ 5 

100,000.00 
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ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได&และการสร&างชุมชนให&มีความเข&มแข็ง 

 
 

 

 
 

 

22. ส	งเสริมอาชีพประา
ชน  
หมู	ที่ 1-9  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค	าใช�จ	ายในการ
ส	งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

90,000.00 

 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสังคมและการสงเคราะห"ผู&ด&อยโอกาส 

23. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู�
ป;วยเอดส7  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู�
ป;วยเอดส7  

49,410.00  
-เปลี่ยนระบบจ	ายเงินจากรับเงินสดเปSนโอนเข�าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง 

 
 

24. สนับสนุนเบี้ยยังชีพู�
สูงอายุ หมู	ที่ 1-9  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพู�
สูงอายุ หมู	ที่ 1-9  

5,545,400.00  
-เปลี่ยนระบบจ	ายเงินจากรับเงินสดเปSนโอนเข�าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง 

 
 

25. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ  

1,800,000.00  
-เปลี่ยนระบบจ	ายเงินจากรับเงินสดเปSนโอนเข�าบัญชีจากกรมบัญชีกลาง 

 
 

26. สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
เตาไห  

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลเตาไห  

30,000.00 -กองทุนขอรับงบประมาณไปดําเนินการ 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 

27. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท�องถ่ินองค7การ
บริหารส	วนตําบลเตา
ไห  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท�องถ่ิน
องค7การบริหารส	วน
ตําบลเตาไห  

90,000.00  
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28. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราดําริด�าน
สาธารณสุข หมู	ที่ 1-9  

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู	บ�านตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด�าน
สาธารณสุข 

180,000.00 

                  
 

29. โครงการสัตว7ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ�า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย7 
ดร. สมเด็จพระเจ�าน�อง
นางเธอ เจ�าฟ0าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ7 อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  

โครงการสัตว7ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ�า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย7 ดร.
สมเด็จพระเจ�าน�อง
นางเธอ เจ�าฟ0าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ7 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

40,000.00 

  

 
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

30. สนับค	าใช�จ	ายการ
บริหารสถานศึกษา  

สนับค	าใช�จ	ายการ
บริหารสถานศึกษา  

912,140.00 
+62,240.00 

 

 

 
 
 

 

 
 

31. จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม(นม)  

จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม(นม)  

961,950.00  
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32. จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม(นม)  

จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม(นม)  

961,950.00 

 
 

 

33. ส	งเสริม/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวัฒนธรรม วัน
สําคัญต	างของศูนย7
พัฒนาเด็กเล็ก  

ค	าใช�จ	ายในการจัด
งานวันเด็กแห	งชาติ 
ประจําปJ 2563 

30,000.00 

  

34. อุดนุนส	วนราชการ  
 

-อุดหนุน โรงเรียน 
-อุดหนุนไฟฟ0าฯ 

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

  

35. อุดนุนการแข	งขัน
กีฬานักเรียนกลุ	ม
โรงเรียนเหล	าเตาไห  

เงินอุดหนุนการ
จัดการแข	งขันกีฬา
นักเรียนกลุ	มเพ็ญ 4 
(คอนเลียบเกม) 

30,000.00 

        

36. โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอเพ็ญ 
112 ปJ ของดี 12 
ท�องถ่ิน  

โครงการจัดงาน
ประเพณี อําเภอ
เพ็ญ 112 ปJ ของดี 
12 ท�องถ่ิน 

130,000.00 
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ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

37. อนุรักษ7
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในพ้ืนที่ตําบลเตา
ไห  

ค	าใช�จ	ายในโครงการ
อนุรักษ7
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
ภายในพ้ืนที่ตําบล
เตาไห 

20,000.00 

  

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการเมือง การปกครอง การป5องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร&อย 
การป5องกันและแก&ไขป6ญหายาเสพติด 

38. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด�านกู�
ชีพ-กู�ภัย  

ค	าใช�จ	ายโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด�านกู�
ชีพ-กู�ภัย 

25,000.00 

  

39. การป0องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช	วง
เทศกาลปJใหม	
สงกรานต7  

ค	าใช�จ	ายโครงการ
ป0องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช	วงเทศกาล
สงกรานต7และปJใหม	 

80,000.00 

  

40. ฝNกซ�อมแนป0องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย  

ค	าใช�จ	ายโครงการ
ฝNกซ�อมแผนป0องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

25,000.00 

  

41. ป0องกันและแก�ไข
ปOญหาไฟป;าและหมอก
ควัน  

ค	าใช�จ	ายโครงการ
ป0องกันและแก�ไข
ปOญหาไฟป;าและ
หมอกควัน 
 
 

20,000.00 
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42. ฝกอบรมช	วยเหลือ
คนจมน้ํา  

ค	าใช�จ	ายโครงการ
ฝNกอบรมช	วยเหลือ
คนจมน้ํา 

20,000.00 

 
 

43. โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.เตา
ไห  

โครงการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา 
อบต.เตาไห  

 

  

 
 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

44. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค7กรปก 
ครองส	วนท�องถ่ินอําเภอ
เพ็ญ  

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการที่ดีขององค7กร
ปกครองส	วนท�องถ่ิน
อําเภอเพญ็  

20,000.00 -สํานักงานท�องถ่ินอําเภอเพ็ญขอรับงบประมาณไปดําเนินงาน 

45. สนับสนุนค	าจ�างที่
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการ
ให�บริการด�านความพึง
พอใจของประชาชน  

สนับสนุนค	าจ�างที่
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการ
ให�บริการด�านความ
พึงพอใจของ
ประชาชน  
 
 
 

20,000.00 
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รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการโดยใช&จ8ายงบประมาณจากเงินสะสม ประจําป9 2563 

ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณ
ประจําป9 

งบตามข&อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ8าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร"การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

46. โครงการก	อสร�าง
รางระบายน้ํา ภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 1 บ�าน
เตาไห  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ํา ภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 1 บ�าน
เตาไห  

415,000.00 

 
  

47.โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
สายเริ่มจากบ�านนาง
กองนาง ชาญครไทย – 
หน�าบ�านนายคํากอง 
สะพังเงิน หมู	ที่ 2 บ�าน
นาพัง ต้ังไว�  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู	บ�าน 
สายเริ่มจากบ�านนาง

กองนาง ชาญครไทย – 
หน�าบ�านนายคํากอง 

สะพังเงิน หมู	ที่ 2 บ�าน
นาพัง ต้ังไว�  

500,000.00 

 
 

48. โครงการก	อสร�าง
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 3 บ�าน
คอนเลียบ สายจากหน�า
บ�านนายจันทร7เพ็ง พิลา
ชื่น – โรงเรียนบ�านคอน
เลียบ  

โครงการก	อสร�างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 

หมู	ที่ 3 บ�านคอนเลียบ 
สายจากหน�าบ�านนาย
จันทร7เพ็ง พิลาชื่น – 

โรงเรียนบ�านคอนเลียบ 
 

45,000.00 

  

49. โครงการซ	อมแซม
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 3 บ�าน
คอนเลียบ   

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

60,000.00 
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50. โครงการซ	อมแซม
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 3 บ�าน
คอนเลียบ   

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

60,000.00 

  

51. โครงการก	อสร�าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 3 บ�าน
คอนเลียบ  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู	บ�าน 
หมู	ที่ 3 บ�านคอนเลียบ 

340,000.00 

  

52. โครงการก	อสร�าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 5 บ�าน
คอนสวรรค7  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
หมู	ที่ 5 บ�านคอน
สวรรค7  

82,000.00 

  

53. โครงการก	อสร�าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 6 บ�านสิน
เจริญ จากบ�านนางหวัง 
อัปมาโท – ทางหลวง
เลขที่ 2022  

โครงการก	อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
หมู	ที่ 6 บ�านสินเจริญ 
จากบ�านนางหวัง อัปมา
โท – ทางหลวงเลขที่ 
2022  

35,000.00 

  

54. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เปSนผิวลาดยางภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 6 บ�านสิน
เจริญ  

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เปSนผิวลาดยางภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 6 บ�าน
สินเจริญ  

276,000.00 
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55. โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู	บ�าน หมู	ที่ 7 บ�าน
โนนสวาง   

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู	บ�าน 
หมู	ที่ 7 บ�านโนนสวาง   

500,000.00 

  

56. โครงการก	อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน หมู	ที่ 8 
บ�านสร�างกวาง  

โครงการก	อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู	บ�าน หมู	ที่ 8 
บ�านสร�างกวาง  

500,000.00 
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                                                           ส�วนท่ี 3 

รายงานการเงินประจําป(งบประมาณ 2563 
************************* 

 องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดยกองคลังได"แสดงบัญชีรายละเอียด รายรับจริง - รายจ�ายจริง 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2563 (ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เพ่ือให"ประชาชนทราบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด"วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ.2563  ดังนี้   
 
  

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 

รายการ ประมาณการ
รายรับ 

รายรับจริง + 
- 

สูง 
ต่ํา 

รายรับ      
ก.รายได&จัดเก็บเอง     
  1.หมวดภาษีอากร     
     1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 75,000.00 - - 75,000.00 
     1.2 ภาษีบํารุงท�องท่ี  70,000.00   - - 70,000.00 
     1.3 ภาษีป0าย   5,000.00 13,620.00 + 8,620.00 
     1.4 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง - 16,295.09 + 16,295.09 

รวม 150,000.00 29,915.09 - 120,074.91 
 2. หมวดค8าธรรมเนียมค8าปรับ ใบอนุญาต     
   2.1 ค	าธรรมเนียมเก่ียวกับการ 
         ควบคุมอาคาร 

  - 120.00 + 120.00 

    2.2 ค	าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย - 180,860.00 + 180,860.00 
    2.2 ค	าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย7   10,000.00 430.00 - 9,570.00 
    2.6 ค	าธรรมเนียมกําจัดมูลฝอย 280,000.00 - - 280,000.00 
    2.9  ค	าปรับผิดสัญญา 10,000.00 62,668.00 + 52,668.00 
     

รวม 300,000.00 244,078.00 - 55,922.00 
 3.หมวดรายได&จากทรัพย"สิน     
    3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 220,000.00 257,751.73 + 37,751.73 

รวม 220,000.00 257,751.73 + 37,751.73 
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รายการ ประมาณการ
รายรับ 

รายรับจริง + 
- 

สูง 
ต่ํา 

4.หมวดรายได&จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย" 

    

   4.1 รายได�จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 340,000.00 348,015.00 + 8,015.00 
รวม 340,000.00 348,015.00 + 8,015.00 

5.หมวดรายได&เบ็ดเตลด็     
  4.1 ค	าขายแบบแปลน 50,000.00 251,500.00 + 201,500.00 
  4.2 รายได�เบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ  90,000.00 79,650.00 - 10,350.00 

รวม 140,000.00 331,150.00 + 191,150.00 
 6.หมวดรายได&จากทุน     
   6.1 ค	าขายทอดตลาดทรพัย7สนิ - 320.00 + 320.00 

รวม - 320.00 + 320.00 
 ข.รายได&ท่ีรัฐบาลเกบ็แล&วจัดสรรให&     
 7.หมวดภาษีจัดสรร     
   7.1 ภาษีและค	าธรรมเนียมรถยนต7 550,000.00 703,372.16 + 153,372.16 
   7.2 ภาษีมูลค	าเพ่ิม   (ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ) 8,400,000.00 8,441,502.20 + 41,502.20 
   7.3 ภาษีมูลค	าเพ่ิม    (ตาม พ.ร.บ. จัดดสรรฯ) 2,850,000.00 2,339,982.22 - 510,017.78 
   7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,000.00 79,638.29 - 70,361.71 
   7.5 ภาษีสรรพสามิต 3,150,000.00 4,567,083.55 + 1,417,083.55 
   7.6 ค	าภาคหลวงแร	 100,000.00 38,827.70 - 61,172.30 
   7.7 ค	าภาคหลวงปXโตรเลี่ยม 450,000.00 140,727.37 - 309,272.63 
   7.8 ค	าธรรมเนียมจด    
   ทะเบียนสทิธิและนิติกรรมท่ีดนิ 

200,000.00 110,063.00 - 89,937.00 

   7.9 ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ - 1,396.80 + 1,396.80 
รวม 15,850,000.00 16,422,593.29 + 572,593.29 

ค.รายได%ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให%องค�กร
ปกครองส�วนท%องถิ่น 

    

8.หมวดเงินอุดหนุน     
  8.1 เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหน�าท่ี 18,000,000.00 17,189,213.00 - 864,466.00 

รวม 18,000,000.00 17,189,213.00 - 864,466.00 
รวมรายรับท้ังสิ้น 35,000,000.00 34,823,036.11 - 176,963.89 
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บัญชีรายละเอียดรายจ�าย 
 

รายการ ประมาณการ รายจ8ายจริง + 
- 

สูง 
ต่ํา 

รายจ8ายตามงบประมาณ     
1. หมวดรายจ	ายงบกลาง 8,015,860.00 7,958,289.00 - 57,571.00 
2. หมวดเงินเดือน (ฝ;ายการเมือง) 2,398,320.00 2,398,320.00 - - 
3. หมวดเงินเดือน (ฝ;ายประจํา) 11,069,540.00 11,042,952.00 - 26,588.00 
4. หมวดค	าตอบแทน 1,031,050.00 982,105.00 - 48,945.00 
5. หมวดค	าใช�สอย 4,289,830.00 3,307,733.40 - 982,096.60 
6. หมวดค	าวัสดุ 2,210,300.00 1,890,316.78 - 319,983.22 
7. หมวดค	าสาธารณูปโภค 603,000.00 550,364.85 - 52,635.15 
8. หมวดค	าครุภัณฑ7 906,420.00 881,400.00 - 25,020.00 
9. หมวดค	าท่ีดินและสิ่งก	อสร�าง 3,633,000.00 3,455,500.00 - 177,500.00 
10. หมวดรายจ	ายอ่ืน 20,000.00 10,000.00 - 10,000 
11. หมวดเงินอุดหนุน 3,221,000.00 3,076,605.90 - 144,394.10 

รวมรายจ8ายท้ังส้ิน 35,000,000.00 33,155,266.93 - 1,844,733.07 
 

      
จากการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  บางครั้งก็มีปTญหาและอุปสรรคอยู�บ"าง  เนื่องจาก

ข"อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย  ท่ีไม�เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงาน  จึงทําให"ไม�สามารถจัดสรร
งบประมาณให"กับโครงการต�างๆได"ท้ังหมด  รวมท้ังไม�สามารถแก"ไขปTญหาความเดือนร"อนให"กับพ่ีน"องประชาชนได"
อย�างรวดเร็วและท่ัวถึง แต�อย�างไรก็ตามคณะผู"บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ตลอดจนพนักงานและ
พนักงานจ"างขององค�การบริหารส�วนตําบลควน พร"อมท่ีจะทุ�มเทกําลังและความสามารถในการทํางานเพ่ือความสุข
ของพ่ีน"องประชาชนชาวตําบลเตาไห และสร"างตําบลเตาไหให"เป7นตําบล ท่ีน�าอยู� อย�างยั่งยืนตลอดไป 

 
    
 
    
             องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเตาไห 

เตาไห 

    ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท&องท่ี และภาษีป5าย ย่ืนแบบชําระภาษีประจําป9  
   ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในวันและเวลาราชการโดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 
ขอความร่วมมือผ้มีหน้าที�ชาํระภาษีู  

ในพื �นที�ตาํบลเตาไห 

ภาษีป5าย 
ย่ืนแบบและชําระภาษี 

ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม   
ของทุกประจําป9 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งก8อสร&าง 
ย่ืนแบบและชําระภาษี 

     ภายในเดือน เมษายน  
  ของทุกป9 

 
ภาษีทุกบาท พัฒนาชาติ 

พัฒนาท&องถิ่น 
 


