
 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลไทยอุดม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบ (เดือนตลุาคม 2561 ถึง เดือนมนีาคม 2562) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 
                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไทยอุดม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ไทยอุดม ดังนี้ 
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ไทยอุดม  
    "ต าบลน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ไทยอุดม  
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ไทยอุดมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                                                                           
การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 

ง. การวางแผน 
                อบต.ไทยอุดม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 
               อบต.ไทยอุดม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์
2562 

จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 59,476,600.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 11 1,351,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

15 27,300,100.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 78 20,468,870.00 

การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 33 4,400,000.00 

รวม 155 112,996,570.00 
 

 

จ. การจดัท างบประมาณ 
                ผู้บริหารอบต.ไทยอุดม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 26,027,650 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 11,118,420.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 2 115,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6 896,100.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 30 11,762,130.00 

การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 15 2,136,000.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไทยอุดม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วตัถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในต าบล 

 24,000.00 เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
หลอดโคมชนิด
นีออนพร้อมขา 
จ านวน 2 
หมู่บ้าน ได้แก่ ม. 
3 จ านวน 10 
จุด , ม.6 ภายใน
หมู่บ้าน 



2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน 

 473,820.00 เพ่ือปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้
สัญจรได้สะดวก 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 1-9 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  58,700.00 เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
ได้ปลอดภัย 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 
6 ก่อสร้างรางน้ า
พร้อมวางท่อ 
ซอยยายแหลม 
ขนาด 0.65 X 
100 ม. ชนิด
เหล็กตะแกรง
เปิด-ปิด 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าลอดถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 88,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
ระบายให้
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าลอด
ถนน หมู่ที่ 1-9 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

 374,800.00 เพ่ือปรับปรุง
ถนนลูกรังให้ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ภายในต าบล
สามารถใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากข้ึน 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 6 บ้านไทย
สมาน ซอยปู่หนา 

 60,000.00 เพ่ือขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 บ้านไทย
สมาน ซอยปู่
หนา ระยะทาง 
150 ม. 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยมณีวรรณ หมู่ที่ 
5 บ้านเขาภุหีบ 

 49,100.00 เพ่ือก่อสร้าง
ถนนลูกรังให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย
มณีวรรณ หมู่ที่ 
5 บ้านเขาภูหีบ 
ระยะทางเดิม 
4x320 ม. 



ปรับปรุงใหม่
ระยะทาง 
4x320 ม. 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกคอนดรีต สายบ้าน
ซับน้อย - บ้านวังปืน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,990,000.00 เพ่ือก่อสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การ
ได้ดี 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีต กว้าง 8 
เมตร ยาว 
7,775 ม 

9. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

 15,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ตนเองได้ ตาม
โครงการฯ ของ 
อบต.ไทยอุดม , 
หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 5 

10. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการจัด
งานชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด 

 100,000.00 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
งานชมพู่หวาน
และของดีคลอง
หาดให้เป็นที่
รู้จัก 

อุดหนุน
งบประมาณให้ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอคลองหาด 

11. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุนการจัดท า
แนวป้องกันไฟป่า 

 10,000.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียของ
ทรัพยากรป่าไม้ 

จัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุน
โครงการจัดท า
แนวป้องกันไฟ
ป่าจ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

12. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  336,100.00 เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค
และส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพ่ือ
การเกษตร 1. 
หมู่ที่ 1 จ านวน 
6 บ่อ 
งบประมาณ 
480,000 บาท 
2. หมู่ที่ 2 
จ านวน 9 บ่อ 
งบประมาณ 



800,000 บาท 
3. หมู่ที่ 5 
จ านวน 6 บ่อ 4. 
หมู่ที่ 6 จ านวน 
1 บ่อ 
งบประมาณ 
68,200 บาท 
5. หมู่ที่ 8 
จ านวน 9 บ่อ 
งบประมาณ 
800,000 บาท 
/ขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน 1.หมู่ที่ 
2 จ านวน 1 บ่อ 
งบประมาณ 
89,300 2.หมู่
ที่ 4 จ านวน 2 
บ่อ งบประมาณ 
178,600 บาท 

13. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการการปลูก
หญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริ 

 15,000.00 เพ่ือรักษา
ทรัพยากรดินให้
มีความอุดม
สมบูรณ์และ
ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

จัดกิจกรรมปลูก
หญ้าแฝกภายใน
ต าบล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

14. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกต้นไม้  15,000.00 เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน
และเป็นการ
ปรับภูมิทศัน์
ของต าบลให้
สวยงาม น่าอยู่
อาศัย 

ปลูกต้นไม้
บริเวณสถานที่
ราชการศาสน
สถาน โรงเรียน 
ชุมชนที่
สาธารณะ เป็น
ต้น 

15. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง
สาธารณะภายใน
ต าบล 

 490,000.00 เพ่ือให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค

ขุดลอกคลอง
สาธารณะหมู่ที่ 
1 - 9 



และเพ่ือ
การเกษตร 

16. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการประเทศไทย
ไร้ขยะมูลฝอย 

 30,000.00 เพ่ือจัดระเบียบ
พ้ืนที่ในต าบลให้
สะอาด มีการ
ก าจัดขยะที่
ถูกต้อง 

ด าเนินการตาม
โครงการฯ 
รณรงค์ให้
ประชาชนภายใน
ต าบลดูแลรักษา
ความสะอาด
ภายในชุมชน 

17. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม อป
พร. หรือฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. ต.
ไทยอุดม 

 50,000.00 เพ่ือฝึกอบรม
หรือทบทวน
เป็นการเตรียม
ความพร้อม
ให้กับ อปพร. 
อบต.ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจ
เกิดข้ึนภายใน 
ต.ไทยอุดม ได้ 

ฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวน อปพร.
อบต. ปีละ 1 
ครั้ง 

18. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

 50,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และเทศกาล
สงกรานต์ 

ตั้งด่านตรวจรอง
1. เทศกาลปี
ใหม่ จ านวน 1 
จุด2. เทศกาล
สงกรานต์จ านวน 
1 จุด 

19. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน เช่น 
(DLTV) ประจ า ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

30,700.00 ส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
ที่ด ี

จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
ประจ า ศพด. 
อบต. 

20. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ1 
ครั้ง/ปี 

21. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

 1,059,660.00 เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ
เจริญเติบโตของ
เด็กให้เหมาะสม
ตามวัย 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียน จ านวน 
4 แห่งและ 



ศพด.อบต.ไทย
อุดม 

22. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรม
ของ ศพด. อบต.ไทย
อุดม 

 20,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
ของ ศพด.อบต. 
ตามเทศกาล
และวันส าคัญ
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมตาม
เทศกาลและวัน
ส าคัญต่างๆ 
ภายใน ศพด.
อบต. เช่น วันขึ้น
ปีใหม่ วันแม่ วัน
มาฆบูชา วันพ่อ 
วันครู ฯลฯ 

23. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 

 5,000.00 เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ได้ทุกเวลาทุก
สถานที่มีการ
ประสานความ
ร่วมมือ กับบิดา
มารดา 
ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชน
ร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองของ
ศพด.อบต.ไทย
อุดม 

24. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในต าบลไทย
อุดม 

 22,500.00 เพ่ือสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ที่ขาด
โอกาสและไม่มี
ผู้เลี้ยงดูหรือ
ยากจนไม่
สามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ 

ผู้ยากไร้ในต าบล
ไทยอุดม 

25. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 99,000.00 เพ่ือสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ภายใน
ต าบลและถวาย
เป็นราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทย
ภายในต าบลไทย
อุดม 

26. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าปี 

 200,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
เล่นกีฬารู้รัก
สามัคคี รู้แพ้รู้

จัดการแข่งขัน
กีฬาต าบลไทย



ชนะและท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

อุดมจ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

27. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

 130,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณจัด
งานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
ต าบลไทยอุดม 
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

28. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ตาม
หลักพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
หล่อเทียนและ
ถวายวัดวัน
เข้าพรรษา 
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

29. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อ HIV 

 6,000.00 เพ่ือสงเคราะห์
ผู้ป่วยให้มี
รายได้ในการ
ด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ตั้งงบประมาณ
สงเคราะห์ผู้ติด
เชื้อ HIV จ านวน 
2 ราย 

30. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 1,540,000.00 เพ่ือสงเคราะห์ผู้
พิการให้มี
รายได้ในการ
ด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ตั้งงบประมาณ
สงเคราะห์ผู้
พิการ ในพ้ืนที่
ต าบลไทยอุดม 

31. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 4,920,000.00 เพ่ือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุให้มี
รายได้ในการ
ด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ตั้งงบประมาณ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ต าบลไทยอุดม 

32. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

 20,000.00 เพ่ือให้การจัด
งานรัฐพิธีอ.
คลองหาด 
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

อุดหนุน
งบประมาณให้ ที่
ท าการ อ.คลอง
หาด 



33. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารเสริม
กลางวัน 

 2,256,100.00 เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ
พลานามัยและ
การเจริญเติบโต
ของเด็ก 

อุดหนุน
งบประมาณ
โครงการอาหาร
กลางวันแก่
โรงเรียน 4 แห่ง 
และ ศพด. อบต. 

34. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 150,000.00 เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดภายใน 
อ.คลองหาด
และ จ.สระแก้ว 

อุดหนุน
งบประมาณตาม
โครงการฯให้แก่ 
- ที่ท าการ
ปกครอง จ.
สระแก้ว - ศต
ส.อ.คลองหาด 

35. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัด
งานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

 60,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สืบสาน
ประเพณีงาน
กาชาดของ
จังหวัด 

อุดหนุน
งบประมาณให้ ที่
ท าการ อ.คลอง
หาด 

36. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนงบประมาณ
จัดการแข่งขันกีฬา 
อปท.สัมพันธ์ อ.คลอง
หาด 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬา อปท.และ
เชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. 
ทั้ง 7 ต าบลใน
อ าเภอคลอง
หาด 

อุดหนุน
งบประมาณให้
เจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันปี
ละ 1 ครั้ง 

37. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

83,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีความ
พร้อมที่จะได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานโดย
การบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้แก่เด็ก
นักเรียนของ 
ศพด.อบต.ไทย
อุดม 



38. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการ
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

 20,000.00 เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้
เกี่ยวกับตนเอง
และมี
ความสัมพันธ์
ของตนเองกับ
สังคม ได้เรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้
คิดเป็น ท าเป็น 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร การ
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
เล็ก ศพด.อบต.
ไทยอุดม 

39. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ติดตั้งสปอร์ตไลท์ 
สนามกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

 25,000.00 เพ่ือให้เยาวชน
และประชาชน
ในต าบล/
หมู่บ้าน 
สามารถออก
ก าลังช่วงเย็น
และกลางคืนได้ 

ประชาชน
ร่างกายแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยา
เสพติด 

40. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในต าบล 

 368,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายให้มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ดี 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายให้มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ดี 

41. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภาย ใน
ต าบล 

 181,000.00 เพ่ือขยายเขต
และปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายให้มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ดี 
ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ได้อย่างทั่วถึง 

เพ่ือขยายเขต
และปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายให้มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ดี 
ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ได้อย่างทั่วถึง 

42. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ก่อสร้างโดมแบบ
หลังคาเหล็ก 

 40,000.00 ก่อสร้างโดม
แบบหลังคา
เหล็ก เพ่ือใช้ใน

ก่อสร้างโดมแบบ
หลังคาเหล็ก 
เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 



การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

43. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา 
(ศพด.) จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 
5 ปี) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

55,370.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนของ 
ศพด. มีความ
พร้อมที่จะได้รับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานโดย
การบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนของ 
ศพด. มีความ
พร้อมที่จะได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานโดย
การบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

44. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางโครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

90,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

45. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามแนวทาง
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

46. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

180,000.00 เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับ
ปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ 
เช่น การอบรม 
การประชุม การ
สัมมนา การ

อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ให้แก่ หมู่ที่ 1 ? 
9 หมู่ละ 
20,000 บาท 



รณรงค์ การ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

47. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

สนับสนุนการจัดซื้อ 
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี พัด
ลมหมู่บ้าน 

 120,000.00 เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

สนับสนุน
งบประมาณ
หมู่บ้าน จ านวน 
1. หมู่ที่ 2จัดซื้อ
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี
2. หมู่ที่ 8จัดซื้อ
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี 
ผ้าม่าน 

48. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 50,000.00 เพ่ือจัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็น
การก าหนด
พ้ืนที่การจัดเก็บ
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน - หมู่ที่ 
1 - 9 ต.ไทย
อุดม 

49. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน อบต.และ
ผู้น าชุมชน 

 300,000.00 เพ่ือให้บุคลากร
ของ อบต.ไทย
อุดม ได้พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
และมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล 

จัดการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานตามหลักสูตร 

50. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 100,000.00 เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้
ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และ
พนักงาน อบต. 

51. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการซ่อมแซม
พัสดุและครุภัณฑ์ 

 95,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
พัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด

ซ่อมแซมพัสดุ
และครุภัณฑ์ของ



เสียหายให้อยู่
ในสภาพที่
สามารถใช้การ
ได้ดี 

อบต. ที่ช ารุด
เสียหาย 

52. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 350,000.00 เพ่ือจัดการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหารและ/
หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น กรณี
เลือกตั้งซ่อม
หรือครบวาระ 

จัดการเลือกตั้ง
ซ่อมหรือครบ
วาระ 

53. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการประชุม
ประชาคม 

 15,000.00 เพ่ือจัดบริการ
สาธารณะต่างๆ 
ออกให้บริการ
แก่ประชาชน 
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การจัดท า
แผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 

จัดประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผน
ชุมชนและออก
ให้บริการ
ประชาชน 

54. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการสร้างความ
รักความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

 40,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคี
ปรองดอง 

จัดโครงการสร้าง
ความรักความ
สามัคคี 
ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 1 
ครั้ง/ปี 

55. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

ศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

 65,000.00 เพ่ือให้การ
บริการจัดการ
ของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลคลองหาด 
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 



เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และทันท่วงที 

56. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ของ อบต.ไทยอุดม 

 638,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ
ส าหรับการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ไทยอุดม 

จัดหาวัสดุของ 
อบต. ไทยอุดม 
เช่น วัสดุ
ส านักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุ
ก่อสร้างวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง เป็นต้น 

57. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ของ อบต.ไทยอุดม 

 130,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ
ส าหรับการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ไทยอุดม 

จัดหาวัสดุของ 
อบต. ไทยอุดม 
เช่น วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ 

58. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ของ อบต.ไทยอุดม 

 103,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ
ส าหรับการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ไทยอุดม 

จัดหาวัสดุของ 
อบต. ไทยอุดม 
เช่น วัสดุ
ส านักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุ
การเกษตร วัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
วัสดุอื่นๆ 

59. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการซ่อมแซม
วัสดุและครุภัณฑ์ของ 
อบต.ไทยอุดม 

 30,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่
ในสภาพที่
สามารถใช้การ
ได้ดี 

ซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์ของ 
อบต.ไทยอุดม ที่
ช ารุดเสียหาย 



60. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการจัดหาวัสดุ
ของ อบต.ไทยอุดม 

 60,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ
ส าหรับการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ไทยอุดม 

จัดหาวัสดุของ 
อบต. ไทยอุดม 
เช่น วัสดุ
ส านักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุการเกษตร 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

61. การพัฒนาด้าน
การเมือง และการ
บริหาร 

โครงการซ่อมแซม
วัสดุและครุภัณฑ์ของ 
อบต.ไทยอุดม 

 40,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่
ในสภาพที่
สามารถใช้การ
ได้ดี 

ซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์ของ 
อบต.ไทยอุดม ที่
ช ารุดเสียหาย 

 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
               อบต.ไทยอุดม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 
2562 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 โครงการ จ านวนเงิน 1,392,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 1,392,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้
ผูกพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 219,800.00 4 219,800.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 797,200.00 2 797,200.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2 375,000.00 2 375,000.00 

รวม 8 1,392,000.00 8 1,392,000.00 

 
 
 
 
 
 



 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไทยอุดม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สญัญา 
คูส่ัญญา วนัที่เซน็สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนนิงาน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ภายในต าบล 

 24,000.00 24,000.00 29/2562 02/05/2562 30 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

 58,700.00 58,700.00 30/2562 10/05/2562 30 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า
ลอดถนน
ภายใน
หมู่บ้าน 

 88,000.00 88,000.00 12/2562 11/01/2562 30 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังซอย
มณีวรรณ หมู่
ที่ 5 บ้าน
เขาภุหีบ 

 49,100.00 49,100.00 17/2562 22/03/2562 30 

5. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

 336,100.00 327,700.00 14/2562 21/01/2562 30 

6. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ภายในต าบล 

 490,000.00 469,500.00 15/2562 28/01/2562 30 

7. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุง
ระบบเสียง
ตามสาย
ภายในต าบล 

 368,000.00 330,000.00 27/2562 02/05/2562 30 

8. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ควบคุมและ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทาง
โครงการสัตว์

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

90,000.00 45,000.00 21/2562 20/03/2562 3 



ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

 

 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2562 
อบต.ไทยอดุม คลองหาด จ.สระแกว้ 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18.0 59.48 8.0 11.12 4.0 0.22 4.0 0.22 4.0 0.22 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

11.0 1.35 2.0 0.12 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและ
การอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาต ิ

15.0 27.30 6.0 0.90 2.0 0.80 2.0 0.80 2.0 0.80 

4.การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

78.0 20.47 30.0 11.76 2.0 0.38 2.0 0.38 2.0 0.38 

5.การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

33.0 4.40 15.0 2.14 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 

ทั้งนี้   หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ อบต.ไทยอุดม ขอให้แจ้งให้ทราบ  เพ่ือ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ     วันที่   27   มิถุนายน   2562  

 

                                                     


