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ประกาศ อบต.เทอดไทย
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่ม
ดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่
สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผล
การตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.เทอดไทย จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบ
ประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิาร
จัดการอบต.เทอดไทย ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.เทอดไทย 
    "ตําบลเทอดไทยเป็นเมอืงน่าอยู ่มากมายดว้ยธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ ์มชีาตพัินธุห์ลากหลายเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่ทอ่งเที�ยว ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ"
ข. พนัธกจิ ของอบต.เทอดไทย 
    1. สนับสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในภาคการเกษตรและเพิ�มมลูคา่ผลผลติทางการเกษตร 
    2. พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    3. สง่เสรมิคณุภาพชวีติและการแกไ้ขปัญหาสงัคม 
    4. การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
    5. สง่เสรมิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู ่
    6. การพัฒนาองคก์รและการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ด ี
    7. สง่เสรมิการศกึษาการทอ่งเที�ยวศาสนาศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 
    8. สง่เสรมิการดําเนนิงานตามแนวของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    9. สง่เสรมิการเปิดประตสููอ่าเซยีน โดยสนับสนุนกจิกรรมการใหค้วามรูด้า้นภาษาของประเทศสมาชกิและ 
     พัฒนาสนิคา้ทางการเกษตรใหม้คีณุภาพทดัเทยีมกบักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.เทอดไทยไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและบรกิารสาธารณะ
        1. แแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิาร

ง. การวางแผน
    อบต.เทอดไทย ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่
การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.เทอดไทย ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและบรกิาร
สาธารณะ

74 28,350,000.00 69 25,932,900.00 108 62,398,200.00 104 64,466,500.00 2 16,500,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว 8 3,430,000.00 10 4,530,000.00 10 4,950,000.00 8 3,950,000.00 8 3,950,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

5 30,370,000.00 8 30,716,000.00 10 31,956,000.00 10 31,136,000.00 9 31,056,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมเพื�อให ้
ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

38 19,515,000.00 70 34,169,100.00 84 37,050,520.00 74 48,988,700.00 72 75,674,800.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม
ใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื

6 2,800,000.00 14 3,880,000.00 19 12,365,000.00 19 8,865,000.00 19 6,865,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิาร 9 20,930,000.00 14 22,170,000.00 14 21,630,000.00 13 21,450,000.00 13 21,450,000.00

รวม 140 105,395,000.00 185 121,398,000.00 245 170,349,720.00 228 178,856,200.00 123 155,495,800.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.เทอดไทย ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 125 โครงการ งบประมาณ 50,530,120 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ได ้
ดงันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและบรกิารสาธารณะ 55 16,975,720.00
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว 3 334,800.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 15,102,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ 46 17,472,600.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื 8 290,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิาร 9 355,000.00

รวม 125 50,530,120.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.เทอดไทย มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
สะพาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
บา้นเทอดไทย (ป๊อก 7)

221,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน สะพานกวา้ง 3 เมตร ยาว 9 เมตร

2.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �ว
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นแสนเมอืงโก

158,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน รั �ว ยาว 21 เมตร สงู 1.5 เมตร

3.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก บา้นอากู-่อาไฮ ้

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน ขนาดความกวา้ง 11 เมตร ยาว 15 เมตร

4.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �ว
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นปนูะ

216,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน รั �ว ยาว 81 เมตร สงู 1.5 เมตร

5.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นมง้เกา้
หลงั หมูท่ี�9

434,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน

ชว่งที� 1 กวา้ง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมพีื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 240 ตรม. ชว่งที� 2
กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 300 ตรม.

6.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �ว
พรอ้มพนังกั �นดนิ
ศพด.บา้นพญาไพรลทิู่
หมู ่11

320,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน รั �ว ยาว 48 เมตร สงู 1.5 เมตร,รั�วพรอ้มพนังกั �นดนิ
ยาว 16 เมตร สงู 2 เมตร

7.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งโดม
อเนกประสงค ์ศพด.บา้
นมง้แปดหลงั หมูท่ี� 12

200,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน โดมกวา้ง 5 เมตร ยาว 9 เมตร

8.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งโรง
อาหารศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี� 16

498,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน
เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน ขนาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

9. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งพนัง
กั �นดนิบา้นพญาไพรเลา่
มา หมูท่ี� 5

498,900.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก

เพื�อป้องกนัภยัธรรมชาติ ขนาดสงู 3.80 เมตร ยาว 63 เมตร
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ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

10.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งพนัง
กั �นดนิ ป๊อก 2,3,4 บา้น
พญาไพร (เลา่จอ) หมู่
ที� 6

498,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อป้องกนัภยัธรรมชาติ ขนาด ยาว 21 เมตร สงู 4.50 เมตร

11.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารอเนกประสงค์
บา้นแมห่มอ้ (เลา่วาง)
หมูท่ี� 7

495,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ขนาด ยาว 14 เมตร กวา้ง 6 เมตร

12.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายนํ�าบา้นทหูมอ
อาเน หมูท่ี� 17

396,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน
รางระบายนํ�า 2 ชว่ง ชว่งที� 1 ขนาด0.40*0.40*0.10
เมตร ยาว 77 เมตร ชว่งที� 2 ขนาด0.40*0.40*0.10
เมตร ยาว 120 เมตร

13.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งโรง
เรอืนเตาเผาขยะบา้น
แมคํ่านอ้ย หมูท่ี� 18

165,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ขนาด กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

14.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �ว
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น
จะป่า หมูท่ี� 19

218,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน รั �ว ยาว 52 เมตร สงู 1.5 เมตร

15.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก บา้น
เทอดไทย

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน ขนาด กวา้ง 25 เมตร ยาว 30 เมตร

16.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
สะพาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ไมม่ทีางเทา้ บา้นผาจ-ี
บา้นปนูะ

882,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน สะพานกวา้ง 6 เมตร ยาว 10 เมตร

17.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นปนูะ ม.4

489,200.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 630 ตรม.

18.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นปางมะ
หนั ม.8

488,100.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรอืมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 615 ตรม.

19.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการตดิตั �งระบบ
ไฟฟ้าสนามกฬีาบา้น
พญาไพรลทิู ่หมูท่ี� 11

113,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน รปูแบบรายการที� อบต. กําหนด

20. ยทุธศาสตรก์าร โครงการตดิตั �งระบบ 132,000.00 สว่นโยธา, กอง เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน รปูแบบรายการที� อบต. กําหนด
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พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

ไฟฟ้าสนามกฬีาบา้น
ปางมะหนั

โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

21.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการตดิตั �งระบบโซ่
ลา่เซลลบ์า้นแมห่มอ้

245,900.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน รปูแบบรายการที� อบต. กําหนด

22.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการจา้งเหมาตดิ
ตั �งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารหอประชมุบา้น
อากู่

41,200.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน รปูแบบรายการที� อบต. กําหนด

23.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุตอ่
เตมิอาคารป้องกนั
บรรเทาสาธารณะภยั
อบต.เทอดไทย

498,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุสถานที�ของราชการใหไ้ดม้าตราฐาน รปูแบบรายการที� อบต. กําหนด

24.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งลานค
สล.ศนูยพั์ฒนาคณุภาพ
ชวีติและสง่เสรมิอาชพี
ผูส้งูอายตํุาบล
เทอดไทย

57,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อเป็นสถานที�ทํากจิกรรมของผูส้งูอายุ มพีื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่125.56 ตร.ม.หนา 0.10
ม.

25.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุพื�น
สนามเด็กเลน่ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแม่
หมอ้ ม.7

229,320.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหเ้ด็กเล็กมคีวามปลอดภยั พื�นสงัเคราะหข์นาดพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 84 ตร.ม.

26.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
บา้นผาจ ีม.15

478,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสง่

ชว่งที� 1 สายทางป๊อกปางววั กวา้ง 3 ม.ยาว 103 ม.
หนา 0.15 ม. มพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 309 ตร.ม. ชว่งที� 2
สายทางชานํ�ามนัผาจ ีกวา้ง 3 ม.ยาว 110 ม. หนา
0.15 ม. มพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 330 ตร.ม. รวม 2 ชว่งมี
พื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 639 ตร.ม.

27.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
บา้นผาจ ีม.15

472,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสง่
สายทางจากชานํ�ามนัไปฐานทหารเลา่วาง กวา้ง 3
ม. ยาว 210 ม.หนา 0.15 ม. มขีนาดพื�นที�ไมน่อ้ย
กวา่ 630 ตร.ม.

28.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการวางทอ่
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
พรอ้มเทถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
บา้นเทอดไทย ม.1

400,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสง่
ทอ่คสล.ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.00 เมตร จํานวน
24 ทอ่น งานผนัง คสล.สงู 4 ม. ยาว 15 ม.และงาน
ถนน คสล.กวา้ง 4 ม.ยาว 15 ม.หนา 0.15 ม.

29.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุตอ่
เตมิอาคารหอประชมุ
บา้นขาแหยง่ ม.2

350,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหม้สีถานที�ประกอบกจิกรรมของชมุชน รายละเอยีดตามประมาณการที�อบต.กําหนด

30. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งพนังกั �นดนิขา้ง
หอประชมุพรอ้มเทลาน
คสล.บา้นปางมะหนั
ม.8

250,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก

เพื�อป้องกนัการพังทลายของหนา้ดนิที�อาจกอ่ให ้
เกดิการทรดุตวัของอาคาร

รายละเอยีดตามประมาณการที�อบต.กําหนด
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ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

31.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งสนามฟตุซอล
บา้นหว้ยหมอ้ ม.14

410,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหม้สีถานที�ประกอบกจิกรรมของชมุชน กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร ขนาด
พื�นที� ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.

32.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งสนามฟตุซอ
ลบา้นจะต ีม.16

430,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหม้สีถานที�ประกอบกจิกรรมของชมุชน กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร ขนาด
พื�นที� ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.

33.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งสนามฟตุซอ
ลบา้นจะป่า ม.19

420,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหม้สีถานที�ประกอบกจิกรรมของชมุชน กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร ขนาด
พื�นที� ไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม.

34.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุและ
ตอ่เตมิอาคารภายใน
ศพด.บา้นพญาไพรลทิู่
ม.11

300,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุอาคารใหม้คีวามคงทนและแข็งแรง รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

35.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุและ
ตอ่เตมิอาคารภายใน
ศพด.บา้นหว้ยหมอ้
ม.14

350,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุอาคารใหม้คีวามคงทนและแข็งแรง รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

36.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

ปรับปรงุตอ่เตมิอาคาร
เรยีนศพด.บา้นผาจี
ม.15

128,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุอาคารใหม้คีวามคงทนและแข็งแรง รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

37.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

ปรับปรงุตอ่เตมิอาคาร
เอนกประสงคป๊์อก 7
ม.1

369,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อปรับปรงุอาคารใหม้คีวามคงทนและแข็งแรง รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

38.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ป๊อก 7 ม.1

100,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสง่
สายทางหนา้อาคารอเนกประสงคป๊์อก 7 กวา้ง 4 ม.
ยาว 34 ม.หนา 0.15 ม.มขีนาดพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 136
ตร.ม.

39.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งรางระบายนํ�า
บา้นป่าซางสงู ม.16

489,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสง่ รางระบายนํ�า(ฝาเหล็ก) ขนาดกวา้ง 0.60 ม. สงู
0.43 ม. ยาว 145 ม.พรอ้มบอ่พัก 3 จดุ

40.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟกิ�งบา้นพญาไพรลทิู่
ม.11

166,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้
ปลอดภยั ถกูตอ้งตามรปูแบบรายการที�อบต.กําหนด

41. ยทุธศาสตรก์าร โครงการปรับปรงุระบบ 166,700.00 สว่นโยธา, กอง เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้ รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด
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พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

ไฟกิ�งบา้นแมห่มอ้ ม.7 โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

ปลอดภยั

42.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟกิ�งบา้นอากูอ่าไฮ ้
ม.3

166,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้
ปลอดภยั รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

43.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟกิ�งบา้นจะต ีม.16

166,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้
ปลอดภยั รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

44.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟกิ�งบา้นเทอดไทย
ม.1

166,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้
ปลอดภยั รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

45.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุระบบ
ไฟกิ�งบา้นพญาไพรเลา่
จอ ม.6

166,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหแ้สงสวา่งตามเสน้ทางคมนาคมในชมุชนให ้
ปลอดภยั รายละเอยีดประมาณการตามแบบที�อบต.กําหนด

46.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นหนิแตก
ม.1

409,100.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

"ถนน 2 ชว่ง ชว่งที� 1 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 167
เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 501 ตร.ม. ชว่งที� 2 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง
24 เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 72 ตร.ม. รวมทั �ง 2 ชว่ง ตอ้งมปีรมิาตร
พื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 573 ตร.ม. (พรอ้มตดิตั �ง
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการจํานวน 1 ป้าย) "

47.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นจะป่า
ม.19

460,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาณพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 630
ตารางเมตร (พรอ้มตดิตั �งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย)

48.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นทหูมอ
อาเน ม.17

455,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาณพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 630
ตารางเมตร (พรอ้มตดิตั �งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย)

49.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นผาจี
ม.15

451,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

"ถนน 2 ชว่ง ชว่งที� 1 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 100
เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 300 ตร.ม. ชว่งที� 2 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง
100 เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมด
ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม. รวมทั �ง 2 ชว่ง ตอ้งมปีรมิาตร
พื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม. (พรอ้มตดิตั �ง
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการจํานวน 1 ป้าย) "

50.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นพญา
ไพรลทิู ่ม.11

359,100.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

"ถนน 2 ชว่ง ชว่งที� 1 กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 50
เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 200 ตร.ม. ชว่งที� 2 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง
80 เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 240 ตร.ม. รวมทั �ง 2 ชว่ง ตอ้งมปีรมิาตร
พื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 440 ตร.ม. (พรอ้มตดิตั �ง
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการจํานวน 1 ป้าย) "

51. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นหว้ยอื�น
ม.10

173,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาณพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 240
ตารางเมตร (พรอ้มตดิตั �งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย)



3/29/2021 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app09) 125.25.33.143 : C01FFD4CF374B2A7A7B21935476E9CBA

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%BA%A1… 7/15

ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

52.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นปางมะ
หนั ม.8

479,200.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

"ถนน 2 ชว่ง ชว่งที� 1 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 100
เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมดไม่
นอ้ยกวา่ 300 ตร.ม. ชว่งที� 2 กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง
100 เมตร หนา 0.15 เมตร มปีรมิาตรพื�นที�ทั �งหมด
ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม. รวมทั �ง 2 ชว่ง ตอ้งมปีรมิาตร
พื�นที�ทั �งหมดไมน่อ้ยกวา่ 600 ตร.ม. (พรอ้มตดิตั �ง
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการจํานวน 1 ป้าย) "

53.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นแมห่มอ้
ม.7

469,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�ออํานวยความสะดวก และป้องกนัอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางสญัจรของประชาชน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 203 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาณพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 609
ตารางเมตร (พรอ้มตดิตั �งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย)

54.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งป้อม
ยามทางไปบอ่ขยะบา้น
เทอดไทย(ป๊อก10)หมู่
ที�1

81,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อเป็นที�พักใหก้บัเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั
ดแูละดแูลความสงบเรยีบรอ้ย ป้อมยามขนาดกวา้ง1.50ม.ยาว 2 ม.สงู2.40 ม.

55.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งป้อม
ยามพรอ้มประตรัู �วที�ทํา
การอบต.เทอดไทย

191,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อเป็นที�พักใหก้บัเจา้หนา้ที�ปฏบิตังิานดแูลความ
สงบเรยีบรอ้ย

ป้อมยามกวา้ง2ม.ยาว2.50ม.สงู2.40ม.รั �วประตู
ยาว9.20ม.สงู1.30ม.

56.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการจัดงานสบืสาน
วฒันธรรมชาตพัินธุ์
ต.เทอดไทยและ
เทศกาลชา
ต.เทอดไทย

34,800.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวและกระตุน้รายไดใ้น
ชมุชน

จัดกจิกรรมสบืสานประเพณีและเปิดบธูจําหน่าย
สนิคา้โอทอป

57.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการสง่เสรมิการ
ทอ่งเที�ยว ต.เทอดไทย

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเที�ยว
ในต.เทอดไทย

จัดอบรมศกึษาดงูานแหลง่ทอ่งเที�ยวนอกพื�นที�
ปรับปรงุแหลง่ทอ่งเที�ยวในชมุชน

58.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการปรับปรงุภมูิ
ทศันจ์ดุชมววิ
วนอทุยาน สนัผาพญา
ไพร

200,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเที�ยว
ในต.เทอดไทย

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทํารั �วไมไ้ผ ่แนวกนัตก
ปลกูตน้ไมด้อกไม ้

59.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการสนับสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา

14,800,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บปัจจัยพื�นฐานและ
โอกาสเรยีนหนังสอือยา่งเสมอภาค

สื�อการเรยีนการสอน/อาหารกลางวนั อาหาร
เสรมิ(นม)ใหก้บันักเรยีนในสงักดัสพฐ.
กศน.ศพด.ในเขตตําบลเทอดไทย

60.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาดา้นการศกึษา
และการศกึษาดงูาน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กน่า
อยู ่(ตน้แบบ) การ
ศกึษาดงูานแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

170,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหค้รผููด้แูลเด็กมคีวามรูเ้พื�อใชใ้นการสอน ครผููด้แูลเด็กใน ศพด. ต.เทอดไทย

61.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาความรูค้รผููด้แูล
เด็กและบคุลากร
ทางการศกึษา

100,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหค้รผููด้แูลเด็กมคีวามรูค้ามสามารถตอ่วชิาชพี ครผููด้แูลเด็กใน ศพด. ต.เทอดไทย

62. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการเรยีนการสอน
แบบมอนเตสซอรี�
ศพด.ในต.เทอดไทย

32,000.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ

เพื�อสง่เสรมิพัฒนาการใหก้บัเด็กเล็ก จัดฝึกอบรม การจัดการเรยีนการสอน
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วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

63.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการตรวจคณุภาพ
นํ�าในชมุชน

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อตรวจคณุภาพนํ�าอปุโภคบรโิภคในชมุชนใหไ้ด ้
มาตรฐาน ตรวจคณุภาพนํ�าในชมุชนจํานวน 18 แหง่

64.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคภยัใน
ต.เทอดไทย

150,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัโรคที�เกดิขึ�นในพื�นที� เชน่ โรคพษิสนัุข
บา้ มอืเทา้ปาก ไขเ้ลอืดออก ฯลฯ

สง่เสรมิกจิกรรมระงับโรคภยัตา่งๆ เชน่การเดนิ
รณรงค ์การจัดฝึกอบรม การจัดหาวสัดอุปุกรณ์
วคัซนี เป็นตน้

65.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรค
พษิสนัุขบา้ ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจา้
ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลยัลกัษณ ์อคัรราช
กมุารี

150,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัโรคพษิสนัุขบา้ การ
การป้องกนัอนัตรายจากโรคไมใ่หร้ะบาดในชมุชน

จัดอบรมราษฎรใน ต.เทอดไทย สํารวจขอ้มลู
จํานวนสตัวแ์ละขึ�นทะเบยีนสตัว ์ฉีดวคัซนีป้องกนั
และควบคมุโรค

66.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการรณรงคป้์องกนั
ควบคมุและระงับโรค
ตดิตอ่ในชมุชน

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัการระบาดจากโรคไขเ้ลอืดออก การอบรมใหค้วามรู ้การเดนิรณรงคป์ระชาสมัพันธ์
เป็นตน้

67.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคตดิตอ่
ทางเพศสมัพันธแ์ละ
การตั �งครรภก์อ่นวยัอนั
ควร

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อแกไ้ขปัญหาและลดจํานวนเยาวชนที�ตั �งครรภ์
กอ่นวยัอนัควรในพื�นที�ลดลง

การอบรมใหค้วามรู ้เยาวชน จํานวน 100 คน การ
เดนิรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์เป็นตน้

68.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

กจิกรรมรณรงคว์นังด
สบูบหุรี�โลก

5,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้ระชาชน เยาวชนรูถ้งึพษิภยั และโทษของ
บหุรี�

การอบรมใหค้วามรู ้การเดนิรณรงคป์ระชาสมัพันธ์
เป็นตน้

69.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพอนามยัของ
ประชาชน

14,600.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพอนามยัที�ดขีองประชาชน การอบรมใหค้วามรู ้การเดนิรณรงคป์ระชาสมัพันธ์
เป็นตน้

70.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการพระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ

380,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหก้ลุม่เป้าหมายมสีขุภาพรา่งกายที�แข็งแรง อบรมใหค้วามรูป้ระชาชนตําบลเทอดไทยหมูท่ี� 1-
19

71.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการจัดกจิกรรมวนั
สําคญัและรัฐพธิี

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสนับสนุนการจัดกจิกรรมวนัสําคญัและรัฐพธิี สนับสนุนการจัดกจิกรรมวนัสําคญั เชน่ วนัปิยะ
มหาราช วนัพอ่ วนัแม ่ฯลฯ

72.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการรับเสด็จ จัดเตรยีมสถานที� เชน่ปรับถนน ปรับภมูทิศันจั์ดหา
ธงผา้ตกแตง่ พระบรมฉายาลกัษณ ์ฯลฯ

73.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการจัดสง่นักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
กฬีาระดบัตา่งๆ

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมสีขุภาพรา่งกายที�แข็งแรง
มคีวามสามคัค ีสามารถพัฒนาฝีมอืกา้วไปสูร่ะดบัที�
สงูขึ�น

สง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาในระดบัตา่งๆ
ฯลฯ

74. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

กฬีาตา้นภยัยาเสพตดิ 200,000.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง

เพื�อใหเ้ยาวชนไมเ่ขา้ไปยุง่เกี�ยวกบัยาเสพตดิ สนับสนุนการจัดการแขง่ขนักฬีา เชน่ ฟตุซอล
ฟตุบอล ตะกรอ้ ฯลฯ
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การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

75.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

การแขง่ขนักฬีาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบล
เทอดไทย

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิความแข็งแรง รูรั้กสามคัค ีใหก้บัเด็ก เด็กนักเรยีน ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ตําบล
เทอดไทย

76.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสบืสาน
วฒันธรรมไทยประเพณี
ลอยกระทง

10,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อรักษาประเพณีลอยกระทงของชาตใิหค้งอยูส่บื
ลกูหลาน จัดกจิกรรมวนัลอยกระทง

77.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสบืสาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อรักษาประเพณีสงกรานตข์องชาตใิหค้งอยูส่บื
ลกูหลาน จัดกจิกรรมวนัสงกรานต์

78.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการพัฒนา
ศกัยภาพผูส้งูอายุ
ตําบลเทอดไทย

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อพัฒนาศกัยภาพของผูส้งูอายุ จัดอบรม/จัดกจิกรรมเพิ�มความรู ้ความสามารถให ้
กบัผูส้งูอาย ุเป็นตน้

79.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารในชมุชน

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารใน
ชมุชน

จัดฝึกอบรม/จัดกจิกรรมใหก้บัคนพกิารเชน่ สง่แส
รมิสขุภาพ สง่เสรมิอาชพี

80.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิการ
จา้งงานนักเรยีนในชว่ง
ปิดภาคเรยีน

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหเ้ด็กนักเรยีนในพื�นที�ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ละมรีายได ้ เด็กนักเรยีนในตําบลเทอดไทย จํานวน 200 คน

81.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการฝึกอบรมเพิ�ม
ประสทิธภิาพเกี�ยวกบั
การจัดการโรงเรยีนผูส้งู
อายแุละโครงการเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเพิ�มศกัยภาพความรูค้วามสามารถใหก้บักลุม่
เป้าหมาย

จัดอบรมและศกึษาดงูานใหก้บัผูส้งูอาย ุเจา้หนา้ที�
และ ผูส้งัเกตการณ์

82.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการผูส้งูอายุ
สขุภาพดดีว้ยสมนุไพร
ในชมุชน

15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัยาสมนุไพรใชด้แูลสขุภาพ จัดอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอายใุนต.เทอดไทย

83.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการผูส้งูอายจุติ
แจม่ใสรา่งกายแข็งแรง

15,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพรา่งกายและจติใจใหก้บักลุม่
เป้าหมาย จัดอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอายใุนต.เทอดไทย

84.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

เงนิอดุหนุนทั�วไป
สําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผู ้
ป่วยเอดส์

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์

85.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งของครอบครัว

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหส้ถาบนัครอบครัวมคีวามมั�นคงลดปัญหา
สงัคม จัดอบรมใหค้วามรูแ้กก่ลุม่สตรใีนต.เทอดไทย

86.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งของครอบครัว

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหส้ถาบนัครอบครัวมคีวามมั�นคงลดปัญหา
สงัคม จัดอบรมใหค้วามรูแ้กก่ลุม่สตรใีนต.เทอดไทย

87. ยทุธศาสตรก์าร โครงการพัฒนา 0.00 สํานักปลดั อบจ., เพื�อใหส้ตรไีดแ้สดงบทบาทในการพัฒนาสงัคม การจัดอบรมใหค้วามรู ้สนับสนุนกจิกรรมวนัสตรี
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พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

ศกัยภาพกลุม่พัฒนา
สตร ีต.เทอดไทย

สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

สากล เป็นตน้

88.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิอาชพี
หตัถกรรมฝีมอืจักสาน
งานไมไ้ผ่

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสรา้งเป็นผลติภณัฑช์มุชน ประชาชนจํานวน 60 คน

89.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหร้าษฎรไดรู้ว้ป้ีองกนัภยัและไดรั้บการบรรเทา
ความเดอืดรอ้นกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

ราษฎรในตําบลเทอดไทยไดรั้บการป้องกนัภยัและ
บรรเทาความเดอืดรอ้นจากภยัพบิตั ิ

90.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการบรหิารจัดการ
ศนูย ์OTOS เทอดไทย

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นศนูยป์ระสางานเกี�ยวกบัการแพทยฉุ์กเฉนิ จัดหาคา่ยา คา่อปุกรณก์ูช้พีกูภ้ยัการฝึกอบรมผู ้
ปฏบิตังิาน เป็นตน้

91.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการป้องกนัความ
ปลอดภยัทางจราจร

70,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหตํ้าบลเทอดไทยมคีวามปลอดภยัทางทอ้ง
ถนน

จัดอบรมกฎหมายจราจร การจัดหาป้ายเตอืน วสัดอุุ
ปกรณจ์ราจรฯ

92.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

340,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในชมุชน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในชมุชน
โดยบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานในพื�นที� เชน่การจัด
อบรมเยาวชน นักเรยีนในโรงเรยีน /คา่ยบําบดัยา
เสพตดิ/การเดนิรณรงค ์เป็นตน้

93.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการพัฒนา
ศกัยภาพกลุม่พัฒนา
สตรตํีาบลเทอดไทย

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนกจิกรรมของกลุม่สตรตํีาบล
เทอดไทย

จัดฝึกอบรม /จัดกจิกรรมกลุม่พัฒนาสตรใีหม้ี
ศกัยภาพเพิ�มขึ�น

94.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสนับสนุน
กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิ�น
หรอืพื�นที� (สปสช.)

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนและสง่เสรมิสขุภาพและหลกัประกนั
สขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ

หญงิตั �งครรภ ์เด็ก ผูใ้หญแ่ละผูพ้กิารทพุพลภาพใน
พื�นที�

95.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการบรหิารจัดการ
สิ�งแวดลอ้ม

45,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหตํ้าบลเทอดไทยมกีารจัดการดา้นสิ�ง
แวดลอ้มของชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การจัดกจิกรรมคา่ยสิ�งแวดลอ้ม การขดุลอกคคูลอง
การลดมลพษิทางนํ�า ทางบกและทางอากาศ
เป็นตน้

96.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การลดและ
การคดัแยกขยะมลูฝอย
จากตน้ทางตามหลกั
3Rs

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อลดปรมิาณขยะในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิ�งขึ�น

จัดอบรมใหค้วามรูแ้กร่าษฎรและชมุชนในตําบล
เทอดไทย

97.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการอบรมสรา้ง
อาชพีจากวสัดเุหลอืใช ้
การแปรรปูขยะเพื�อ
รักษาสิ�งแวดลอ้ม

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อลดปรมิาณขยะในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิ�งขึ�น

จัดอบรมใหค้วามรูแ้กร่าษฎรและชมุชนในตําบล
เทอดไทย

98.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการจติอาสา
พระราชทาน เรา
ทําความดดีว้ยหวัใจ
กําจัดผักตบชวาและ
วชัพชื ณ หนองนํ�า
ต.เทอดไทย

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อกําจัดผักตบชวา วชัพชืและขยะใน หนองนํ�า
ของชมุชน

จัดอบรมใหค้วามรูแ้กร่าษฎรและชมุชนในตําบล
เทอดไทย จัดกจิกรรมกําจัดผักตบชวาเป็นตน้

99.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการ 1 อปท 1 ถนน
ทอ้งถิ�นใสใ่จสิ�ง
แวดลอ้ม

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหตํ้าบลเทอดไทยมกีารจัดการดา้นสิ�ง
แวดลอ้มของถนนในชมุชนไดอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพ

การจัดกจิกรรมสิ�งแวดลอ้ม การลดมลพษิบนทอ้ง
ถนน เป็นตน้

100.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

สง่เสรมิการจัดศนูยก์าร
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอ
เพยีงตามรอยพอ่

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นแหลง่เรยีนรูใ้หก้บัประชาชนที�สนใจเขา้
ศกึษาดงูานในศนูยฯ์

สนับสนุนศนูยก์ารเรยีนรูเ้ชน่การปลกูผัก ปลอดสาร
พษิ การเลี�ยงปลาในบอ่ดนิ การเลี�ยงไก ่เป็นตน้

101. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ

โครงการประกอบรัฐพธิี
และงานประเพณีทอ้ง

0.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั

เพื�อสนับสนุนการจัดกจิกรรมวนัสําคญัและงานรัฐ
พธิี

สนับสนุนงบประมาณเพื�อใหนํ้าไปจัดกจิกรรมในวนั
สําคญั
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ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

ถิ�น เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

102.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิ
ประเพณีนมสัการและ
สรงนํ�าพระธาตดุอยตงุ

8,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการจัดกจิกรรมสง่เสรมิประเพณี
นมสัการและสรงนํ�าพระธาตดุอยตงุ สนับสนุนงบประมาณเพื�อใหนํ้าไปจัดกจิกรรม

103.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการฝึกอบรมชตุ
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตัฯิ หลกัสตูร
ทบทวน

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

"เพื�อเสรมิสรงศกัยภาพใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่
จติอาสาภยัพบิตัใินการปฏบิตังิานไตอ้ยา่งถกูตอ้ง
และมปีระสทิธภิาพ เพื�อสนับสนุนใหโ้ครงการจติ
อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดบัพื�นที�ใหม้ี
ความเขม้แข็ง และมทีกัษะความรูค้วามชาํนาญใน
การจัดการภยัพบิตั ิอนัจะสง่ผลใหป้ระชาขนใน
ชมุชน/หอ้งถิ�นมคีวามปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ "

สามาชกิจติอาสาภยัพบิตัขิององคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเทอดไทย จํานวน 50 คน

104.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

สนับสนุนเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายุ

10,716,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหผู้ส้งูอายเุขา้ถงึและไดรั้บการชว่ยเหลอื
บรรเทาความเดอืดรอ้น ผูส้งูอายตํุาบลเทอดไทย

105.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

สนับสนุนเบี�ยยงัชพีผู ้
พกิาร

3,984,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหผู้พ้กิารเขา้ถงึและไดรั้บการชว่ยเหลอื
บรรเทาความเดอืดรอ้น ผูพ้กิารตําบลเทอดไทย

106.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

สนับสนุนเบี�ยยงัชพีผู ้
ป่วยโรคเอดส์

150,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหผู้ป่้วยโรคเอดสเ์ขา้ถงึและไดรั้บการชว่ย
เหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น ผูป่้วยโรคเอดสตํ์าบลเทอดไทย

107.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการอดุหนุน
วสิาหกจิชมุชนเกา้สาม
ผลติและแปรรปูชา
พญาไพรเลา่จอ ภายใต ้
โครงการกองทนุตน้
พันธุช์าอสัสมั

500,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เกษตรกรเขา้ถงึตน้พันธุช์าที�ด ีและมคีณุภาพ
เกษตรที�ไดรั้บการสง่เสรมิการปลกูชา และแปรรปู
สามารถสรา้งรายไดต้อ่ครัวเรอืนเพิ�มขึ�น

เกษตรกรผูป้ลกูชา ในตําบลเทอดไทย

108.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติและสงัคมเพื�อ
ใหป้ระชาชนอยูเ่ย็น
เป็นสขุ

โครงการชว่ยเหลอื
ประชาชนตามอํานาจ
หนา้ที�ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อการชว่ยเหลอืประชาชนเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์ รอ้ยละ70ไดรั้บความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งรวดเร็ว

109.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการบรหิารจัดการ
ขยะ ในชมุชน

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อแกไ้ขปัญหาขยะในชมุชน

อบรมสง่เสรมิสนับสนุนใหช้มุชนบรหิารจัดการขยะ
ดว้ยตนเอง / การจัดหารถขยะ จา้งเหมาเกบ็ขยะ /
ศกึษาดงูานชมุชนตน้แบบในการจัดการขยะเป็น
ศนูย ์เป็นตน้

110.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการปลกูตน้ไมใ้ห ้
แผน่ดนิเพื�ออนุรักษ์ป่า
และนํ�าเนื�องในวนัสิ�ง
แวดลอ้มโลก

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อรักษาตน้นํ�าลําธารและป่าไมใ้หม้คีวามสมบรูณ์
มพีื�นที�สเีขยีวเพิ�มขึ�น

จัดอบรมใหค้วามรูแ้กร่าษฎรและชมุชนในตําบล
เทอดไทยการปลกูตน้ไม ้เป็นตน้

111.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการสง่เสรมิการ
ปลกูหญา้แฝกตามพระ
ราชดํารแิละปลกูตน้ไม ้
สองขา้งทางตามพระ
ราชเสาวนยี์

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัการชะลา้งพังทลายของหนา้ดนิและป่า
ไมใ้หม้คีวามสมบรูณม์พีื�นที�สเีขยีวเพิ�มขึ�น

จัดอบรมใหค้วามรูแ้กร่าษฎรและชมุชนในตําบล
เทอดไทยการปลกูตน้ไม ้หญา้แฝกเป็นตน้

112.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไฟป่า

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อแกไ้ขปัญหาการเผาป่าและลดปัญหาหมอก
ควนั

สนับสนุนใหช้มุชนมหีอดไูฟ และอปุกรณสํ์าหรับ
ดบัไฟป่า /การจัดอบรมเพื�อแกไ้ขปัญหาการเผาป่า
และหมอกควนั

113. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

�

โครงการสง่เสรมิ
ศกัยภาพการเกษตรใน
การฝึกอบรมจัดทําสาร

30,000.00 สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

เพื�อลดการใชส้ารเคมใีนดนิและพชืผลทางการ
เกษตร สามารถเพิ�มมลูคา่ของพชืผลทางการ
เกษตร ไดม้ากขึ�น

จัดอบรมใหก้บัเกษตรกรและประชาชนทั�วไปใน
ต.เทอดไทย
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และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

กําจัดศตัรพูชืและการ
ปรับปรงุดนิแบบชวีภาพ

สํานักงานปลดั
อบต.

114.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการจัดทําขอ้มลู
ในการบรหิารจัดการ
การบํารงุรักษาและการ
ใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้
ที�ดนิทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่ม
ของชมุชน

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจัดทําเป็นฐานขอ้มลูในการป้องกนัการบกุรกุ
พื�นที�ป่าและสามารถบรหิารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตอิยา่งเป็นธรรมและยั�งยนื

พื�นที�ทํากนิ พื�นที�ป่า และที�อยูอ่าศยัในตําบล
เทอดไทย จํานวน 18 หมูบ่า้น

115.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการ อปท. ตน้แบบ
การจัดการนํ�าตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง (ธนาคารนํ�า
ใตด้นิ)

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหร้าษฎรจติสํานกึในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่า
ไมแ้ละตน้นํ�า จัดกจิกรรมปลกูป่า สรา้งฝาย เป็นตน้

116.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มให ้
สมบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือนัเนื�อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี

100,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นแหลง่เรยีนรูใ้หก้บัประชาชน จัดอบรมใหก้บัเกษตรกรและประชาชนทั�วไปใน
ต.เทอดไทย

117.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการ
อบต.เคลื�อนที�พบ
ประชาชน

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหก้ารบรกิารในดา้นตา่งๆแกร่าษฎรในพื�นที� จัดกจิกรรมออกหน่วยใหบ้รกิารราษฎรในตําบล
เทอดไทย

118.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการอบรมสง่เสรมิ
การปฏบิตังิานและสง่
เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม
การปฏบิตังิานภายใน
องคก์ร

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อพัฒนาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพดําเนนิงาน
ตามนโยบายเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�นใหม้ี
ประสทิธภิาพ

จัดอบรมใหค้วามรูสํ้าหรับผูบ้รหิาร พนักงานสว่น
ตําบลและพนักงานจา้งในอปท.

119.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการอบรมการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการปฏบิตั ิ
ราชการตามกฎหมาย
อํานาจหนา้ที�และ
ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฏบิตัริาชการของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นและ
สมาชกิสภาฯ

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของ
ตนเองปฏบิตังิานดว้ยความถกูตอ้งและมี
ประสทิธภิาพ

จัดอบรมใหค้วามรูสํ้าหรับผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเทอดไทย

120.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการสงเสรมิพัฒนา
เพิ�มศกัยภาพของบคุ
คลากรทอ้งถิ�นใหม้ี
ศกัยภาพในการบรหิาร
งาน

200,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของ
ตนเองปฏบิตังิานดว้ยความถกูตอ้งและมี
ประสทิธภิาพ

จัดอบรมใหค้วามรูสํ้าหรับผูบ้รหิาร และผูนํ้าทอ้งถิ�น
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเทอดไทย

121.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพการจัด
เกบ็รายได ้

80,000.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั, สํานัก
คลงั

เพื�อจัดอบรมใหค้วามรูแ้กผู่เ้สยีภาษีในตําบล
เทอดไทย จัดอบรมใหค้วามรู ้จํานวน 1 รุน่

122.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการจัดหน่วย
บรกิารเคลื�อนที�เพื�อจัด
เกบ็ภาษีและ
ประชาสมัพันธภ์าษี
ทอ้งถิ�น

5,000.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั, สํานัก
คลงั

เพื�อใหก้ารจัดเกบ็ภาษีมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น จัดกจิกรรมประชาสมัพันธเ์ชญิชวนใหผู้ท้ี�เขา้ขา่ย
เสยีภาษีรว่มมอืกนัเสยีภาษีใหท้อ้งถิ�น

123.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการอบรมใหค้วาม
รูเ้กี�ยวกบัการจัดทํา
แผนพัฒนา ทอ้งถิ�น

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยว
กบัการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ�น จัดอบรมผูนํ้าชมุชน คณะกรรมการหมูบ่า้น

124.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการอบรมใหค้วาม
รูด้า้นกฎหมายและสทิธิ
บคุคล

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึกฎหมาย มคีวามรูเ้รื�อง
กฎหมายมากขึ�น

อบรมใหค้วามรูเ้รื�องกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประชาชน ใหก้บัเยาวชนประชาชนทั�วไปเป็นตน้

125.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การเมอืง และการ
บรหิาร

โครงการบรหิารงาน
ยตุธิรรม

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนรว่มตอ่ตา้นคอรัปชั�นและไดรั้บคํา
ปรกึษาแนะนําดา้นกฎหมาย

จัดอบรม เดนิรณรงค ์การรับเรื�องราวรอ้งทกุข ์รอ้ง
เรยีน

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.เทอดไทย มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 41 โครงการ จํานวนเงนิ 38,451,400 บาท มกีารเบกิจา่ย
งบประมาณ จํานวน 19 โครงการ จํานวนเงนิ 13,522,394 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/ โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ
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ลงนามในสญัญา
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและบรกิารสาธารณะ 20 6,836,000.00 3 487,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 7,175,000.00 1 7,175,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ 16 6,301,654.00 12 5,735,914.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื 1 54,000.00 1 45,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิาร 3 98,940.00 2 79,480.00

รวม 41 20,465,594.00 19 13,522,394.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.เทอดไทย ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งสะพาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
เทอดไทย (ป๊อก 7)

221,800.00 220,000.00 0.00 1,800.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �วศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก บา้นแสน
เมอืงโก

158,000.00 156,000.00 0.00 2,000.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นมง้เกา้หลงั 2 ชว่ง

434,800.00 433,000.00 0.00 1,800.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งโดม
อเนกประสงคศ์นูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก บา้นมง้แปดหลงั

200,300.00 200,000.00 0.00 300.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งโรงอาหาร
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี� 16

498,700.00 497,000.00 0.00 1,700.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค ์(เลา่วาง)

495,000.00 490,000.00 0.00 5,000.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรางระบาย
นํ�าบา้นทหูมออาเน หมูท่ี� 17

396,000.00 395,000.00 0.00 1,000.00

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งรั �วศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นจะป่า
หมูท่ี� 19

218,000.00 216,000.00 0.00 2,000.00

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นปนูะ ม.4

489,200.00 487,000.00 0.00 2,200.00

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นปางมะหนั ม.8

488,100.00 487,000.00 0.00 1,100.00

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการตดิตั �งระบบไฟฟ้า
สนามกฬีาบา้นพญาไพร (ลิ
ทู)่

113,300.00 112,000.00 112,000.00 1,300.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการตดิตั �งระบบไฟฟ้า
สนามกฬีาบา้นปางมะหนั

132,000.00 131,000.00 131,000.00 1,000.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการตดิตั �งระบบโซล่า่
เซลลบ์า้นแมห่มอ้

245,900.00 244,000.00 244,000.00 1,900.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งลานค
สล.ศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติ
และสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ
ตําบลเทอดไทย

57,300.00 55,000.00 0.00 2,300.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นผาจี
ม.15

478,800.00 477,000.00 0.00 1,800.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

โครงการวางทอ่
คอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มเท
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
บา้นเทอดไทย ม.1

400,000.00 394,000.00 0.00 6,000.00

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นจะป่า ม.19

460,800.00 460,000.00 0.00 800.00

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นทหูมออาเน ม.17

455,300.00 454,000.00 0.00 1,300.00

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นผาจ ีม.15

451,300.00 450,000.00 0.00 1,300.00
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20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานและบรกิารสาธารณะ

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้นปางมะหนั ม.8

479,200.00 478,000.00 0.00 1,200.00

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อดุหนุนอาหารกลางวนัให ้
กบัสพฐ.ในเขตตําบล
เทอดไทย

14,800,000.00 7,175,000.00 7,175,000.00 7,625,000.00

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการป้องกนัและควบคมุ
โรคภยัใน ต.เทอดไทย

150,000.00 4,484.00 4,484.00 145,516.00

23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุข
บา้

150,000.00 11,140.00 0.00 138,860.00

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคตดิตอ่ทางเพศ
สมัพันธแ์ละการตั �งครรภ์
กอ่นวยัอนัควร

20,000.00 16,900.00 16,600.00 3,100.00

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิสขุภาพ
อนามยัของประชาชน

14,600.00 14,300.00 14,300.00 300.00

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ กฬีาตา้นภยัยาเสพตดิ 200,000.00 36,000.00 0.00 164,000.00

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการสบืสานวฒันธรรม
ไทยประเพณีลอยกระทง

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

28. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการผูส้งูอายสุขุภาพดี
ดว้ยสมนุไพรในชมุชน

15,000.00 12,940.00 12,940.00 2,060.00

29. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการผูส้งูอายจุติแจม่ใส
รา่งกายแข็งแรง

15,000.00 12,940.00 12,940.00 2,060.00

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการป้องกนัความ
ปลอดภยัทางจราจร

70,000.00 52,500.00 52,500.00 17,500.00

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ

340,000.00 320,750.00 312,750.00 19,250.00

32. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการบรหิารจัดการสิ�ง
แวดลอ้ม

45,000.00 10,300.00 0.00 34,700.00

33. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการสง่เสรมิประเพณี
นมสัการและสรงนํ�าพระธาตุ
ดอยตงุ

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 10,716,000.00 4,030,100.00 4,030,100.00 6,685,900.00

35. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 3,984,000.00 1,225,800.00 1,225,800.00 2,758,200.00

36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 150,000.00 35,500.00 35,500.00 114,500.00

37. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและ
สงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ

โครงการอดุหนุนวสิาหกจิ
ชมุชนเกา้สามผลติและ
แปรรปูชาพญาไพรเลา่จอ
ภายใตโ้ครงการกองทนุตน้
พันธุช์าอสัสมั

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

38. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื

โครงการบรหิารจัดการขยะ
ในชมุชน

100,000.00 54,000.00 45,000.00 46,000.00

39. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และ
การบรหิาร

โครงการอบต.เคลื�อนที�พบ
ประชาชน

10,000.00 4,080.00 4,080.00 5,920.00

40. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และ
การบรหิาร

โครงการสงเสรมิพัฒนาเพิ�ม
ศกัยภาพของบคุคลากร
ทอ้งถิ�นใหม้ศีกัยภาพในการ
บรหิารงาน

200,000.00 19,460.00 0.00 180,540.00

41. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และ
การบรหิาร

โครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพการจัดเกบ็ราย
ได ้

80,000.00 75,400.00 75,400.00 4,600.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.เทอดไทย แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและบรกิารสาธารณะ 104 64,466,500.00 55 16,975,720.00 20 6,836,000.00 3 487,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว 8 3,950,000.00 3 334,800.00

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 31,136,000.00 4 15,102,000.00 1 7,175,000.00 1 7,175,000.00
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4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ 74 48,988,700.00 46 17,472,600.00 16 6,301,654.00 12 5,735,914.00

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยั�งยนื 19 8,865,000.00 8 290,000.00 1 54,000.00 1 45,000.00

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิาร 13 21,450,000.00 9 355,000.00 3 98,940.00 2 79,480.00

รวม 228 178,856,200.00 125 50,530,120.00 41 20,465,594.00 19 13,522,394.00

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.เทอดไทย ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจน
โครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.เทอดไทยทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 29 มนีาคม 2564

                                                              นายกอบต.เทอดไทย

ขอ้มลู ณ 29/03/2564


