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ค ำน ำ 
 

  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด จัดท ำขึ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559   โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนงำน รำยละเอียด 
โครงกำรและกิจกรรมที่ต้องกำรด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  

  ดังนั้น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน ตำมแผนกำร
ปฏิบัติงำนส ำหรับโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 

  เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรด ำเนินกำรฉบับนี้ สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  และสำมำรถใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในเขตพ้ืนที่ได้
อย่ำงเหมำะสมและ  มีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนของผู้บริหำรด้วย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 

เรื่อง                             หน้ำ 
 
ส่วนที่ 1  
 บทน ำ          1 
 ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด      1 
 ข. พันธกิจ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด      1 
 ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ        2 
 
ส่วนที่ 2  กำรด ำเนินงำน  

 ง. กำรวำงแผน          5 
  จ. กำรจัดท ำงบประมำณ          4 
  ช. ผลการด าเนินงาน        18 
 

 

 



1 
 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 253 ก ำหนดให้ อปท.สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำร พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบ ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559   
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนงำน รำยละเอียด โครงกำรและกิจกรรมที่ต้องกำร
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ในรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  

 ดังนั้น เพ่ือกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด จึงขอ
ประกำศผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มำ เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด  

    “ครอบครัวญำติมิตร เศรษฐกิจเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนำ กำรศึกษำทันสมัย สุขภำพอนำมัยเป็นเลิศ เชิดชู
ระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี” 

ข. พันธกิจ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด  

     พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน 
มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น  
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     พันธกิจที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

     พันธกิจที่ 3 กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรวำง
แผนพัฒนำ กำรตรวจสอบ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง  

     พันธกิจที่  4 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำและสำธำรณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำของท้องถิ่น  

     พันธกิจที่ 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

     พันธกิจที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

     พันธกิจที่ 7 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรกำรเงินกำร
คลังให้สอดรับกับอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจที่มีอยู่เดิม และท่ีได้รับโอนจำกกำรกระจำยอ ำนำจจำกรัฐบำล  

     พันธกิจที่ 8 กำรเพ่ิมศักยภำพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น ำและสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ 

ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบำลต ำบลบ้ำนตำดได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ไว้ 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

    ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

    ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

    ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ด้ำนกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

    ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันโรค 

    ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

    ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
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ส่วนที่ 2  
กำรด ำเนินงำน 

ง. กำรวำงแผน 

     เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัด
เวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ 3 ปี ต่อไป  

     เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก ำหนดโครงกำรที่
จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 2 60,000.00 2 60,000.00 10 265,000.00 11 285,000.00 11 285,000.00 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

1 10,000.00 1 10,000.00 22 14,487,055.00 21 11,060,255.00 20 10,360,255.00 

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสังคม กำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
กำรจัดระเบียบสังคม 
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

0 0.00 0 0.00 6 200,000.00 7 350,000.00 7 350,000.00 

ด้ำนกำรบริกำรข้ัน
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตท่ีดีของ
ประชำชน 

0 0.00 0 0.00 112 99,049,900.00 103 88,283,200.00 70 77,162,200.00 

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรป้องกันโรค 

1 80,000.00 2 90,000.00 62 22,075,700.00 62 22,075,700.00 62 22,075,700.00 

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 4 110,000.00 14 5,180,000.00 13 5,670,000.00 14 5,680,000.00 

ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีของ
ประชำชน 

2 515,000.00 4 565,000.00 10 5,665,000.00 10 5,645,000.00 10 5,635,000.00 

รวม 7 685,000.00 13 835,000.00 236 146,922,655.00 227 133,369,155.00 194 121,548,155.00 
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จ. กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมำณ จ ำนวน 60 โครงกำร งบประมำณ 37,289,654 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำม
ข้อบัญญัติ 

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 3 60,000.00 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 10 6,931,954.00 

ด้ำนกำรเสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งของสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

6 344,000.00 

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรเพื่อคณุภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 17 7,300,000.00 

ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพชีวติ สุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันโรค 11 22,487,700.00 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดลอ้ม 6 74,000.00 

ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจดักำรเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 7 92,000.00 

รวม 60 37,289,654.00 

 

รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

โครงกำร
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

30,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

หมู่ที่ 16 

2.  
ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนปกครอง
อ ำเภอเมือง
อุดรธำนีโครงกำร
จัดกิจกรรมงำน
ประเพณีทุ่งศรี
เมืองและกำชำด
จังหวัดอุดรธำน ี

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมและ
ประชำสัมพันธ์งำน
ประเพณีต่ำงๆ ของ
จังหวัดอุดรธำน ี

1 ครั้ง/ปี 

3.  
ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

โครงกำรส่งเสริม
อำชีพ 

20,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ ส่งเสริมอำชีพ 
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อบต. 

4.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรจัดงำน
สืบสำนประเพณี
ลอยกระทง 

0.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อเป็นกำรอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมประเพณีไทย 

ประชำชนในเขตต ำบลบ้ำนตำด 
หมู่ที่ 1-16 

5.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรสืบสำน
งำนประเพณีวัน
เข้ำพรรษำ 

50,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้ประชำชนได้
ร่วมกันท ำกจิกรรมในงำน
ประเพณีเข้ำพรรษำใน
กำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำ 

ประชำชนในเขตต ำบลบ้ำนตำด 
หมู่ที่ 1-16 

6.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

10,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนำกำรและ
กระบวนกำรเรียนรู ้

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 
7 ศูนย์ 

7.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำร
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธอ์ัน
ดีระหว่ำงผู้ปกครองกับ
บุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 
7 ศูนย์ 

8.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
สำนสัมพันธ์วัน
ปิดภำคเรียน 

10,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยทกุศูนย์
ได้รู้จักต่อกัน 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 
7 ศูนย์ 
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9.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

อุดหนุนอำหำร
กลำงวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบำล 

3,600,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบำล
ได้รับประทำนอำหำรครบ
ทุกคนและครบตำม
จ ำนวนทีก่รมส่งเสริม
ก ำหนด 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.บ้ำนตำด 

10.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรอำหำร
เสริม (นม) 
โรงเรียนในเขต
เทศบำล 

2,241,954.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบำลได้
ดื่มอำหำรเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.บ้ำนตำด 

11.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพ
ติด 

300,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

ประชำชนได้ใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์
หลีกเล่ียงจำกยำเสพติด 

หมู่ที่ 1-16 

12.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรวัน
สงกรำนต์ 

10,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง/ปี ประชำชนในพื้นที่ ต.
บ้ำนตำด 

13.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงกำรปรับปรุง 
ต่อเติม ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

700,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
สถำนที่เหมำะสมและได้มี
พัฒนำกำรที่สมวยั 

สถำนที่ที่เหมำะสมและเด็กมี
พัฒนำกำรที่สมวยัขนำด ไม่เกิน 
50 คน  

14.  
ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 

อุดหนุนอ ำเภอ
เมืองอุดรธำนี

100,000.00 
ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก

เพื่อลดปัญหำยำเสพติด
ในพื้นที่ให้ลดลง 

1 ครั้ง/ปี 
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กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
ยำเสพติด 

ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

15.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรลด
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล
ต่ำงๆ 

64,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนที่สัญจรทำง
ถนน 

1 ครั้ง/ปี 

16.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน 

1 ครั้ง/ปี 

17.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม
และควำม
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน 

1 ครั้ง/ปี 

18.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรจัดตั้ง
อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝำ่ย
พลเรือนและฝึก
ทบทวน (อปพร.) 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ อปพร. ปฏิบัติงำน
ในกำรช่วยเหลอื
ประชำชน 

1 ครั้ง/ปี 

19.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคม 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงกำรจิตอำสำ
ป้องกันภัยพิบัต ิ

150,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำย
ตำมโครงกำรจิตอำสำ
ป้องกันภัยพิบัต ิ

ป้องกันภัยพิบัต ิ

20.  
ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 

โครงกำรวำงท่อ
ระบบประปำ

250,000.00 
ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ ำประปำใช้ที่สะอำด 

วำงระบบท่อประปำหมูบ่้ำนชนิด
ท่อ PVC. ชั้น 8.5 สำยทำงจำก
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สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

หอถังสูงถึงโรงสูบน้ ำ บ้ำนหลุบ
หวำย หมู่ที ่2 ระยะทำงรวมไม่
น้อยกว่ำ 685.00 เมตร (ตำม
แบบแปลนเลขที่ บต. 15/2564) 

21.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บำ้น 
หมู่ที่ 14 

375,000.00 

ส่วนกำรศึกษำ, 
กองกำรศึกษำ, 
กองส่งเสริม
กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม, กอง
กำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, 
ส ำนักกำรศึกษำ 

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ ำประปำใช้ที่สะอำด 

ก่อสร้ำงโรงสูบน้ ำ ถังน้ ำใสและ
ระบบสูบน้ ำ คุ้มหนองเขื่อนฟ้ำ 
บ้ำนตำดใต้ (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต. 13/2564) 

22.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
โดมอำคำรสนำม
กีฬำส่วนกลำง
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

450,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

โครงกำรก่อสร้ำงโดม
อำคำรสนำมกีฬำ
ส่วนกลำงหมู่บำ้น หมู่ที ่3 

ก่อสร้ำงโดมอำคำรกีฬำส่วนกลำง
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 กว้ำง 13.00 
เมตร ยำว 18.00 เมตร (ตำม
แบบแปลนเลขที่ บต. 12/2564) 

23.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 16 

532,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้น้ ำไหลได้สะดวก 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง สำยทำงบ้ำน
นำยสุพจน ์ศรีตระกำร ถึงถนน
บ้ำนตำด - บ้ำนหนองประเสริฐ 
ขนำด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อม
ฝำรำงระบำยน้ ำ คสล. ระยะทำง 
250.00 เมตร (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต. 01/2564) 

24.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง 
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 

944,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำ ได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สำยทำง บ้ำนนำง
ทินถึงส่ีแยก กศน. กวำ้ง 4 เมตร 
ยำว 470 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
(ตำมแบบแปลนเลขที ่บต. 
06/2564) 

25.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรปรับปรุง
ถนนเดิมโดยเสริม
หินคลุก หมู่ที่ 15  

380,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหิน
คลุก หมู่ที่ 15 สำยทำงไปคุ้มบ้ำน
โนนเดื่อ ระยะทำง 600.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 2,820 
ตำรำงเมตร (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต. 14/2564) 
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26.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10 

194,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 สำยทำงซอยบ้ำนนำง
กัญณิช จินดำ บ้ำนสุขสมบูรณ์ 
คุ้มโนนหอม กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร (ตำมแบบแปลนเลขที่ บต. 
11/2564) 

27.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 12 

375,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้น้ ำไหลได้สะดวก 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง หมู่ที่ 12 สำย
ทำงบ้ำนนำงจิตรวดี - บ้ำนนำง
บุญไทย ขนำด 0.58 x 0.60 
เมตร พร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ 
คสล. ระยะทำง 170.00 เมตร 
(ช่วงที่ 2) (ตำมแบบแปลนเลขที่ 
บต. 03/2564) 

28.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 5 

375,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้น้ ำไหลได้สะดวก 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง สำยทำงซอยคุ้ม
น้อยหลังวัดบำ้นกกสะทอน 
ขนำด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อม
ฝำรำงระบำยน้ ำ คสล.ระยะทำง 
180.00 เมตร (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต.05/2564)  

29.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 9 

461,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้น้ ำไหลได้สะดวก 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง ซอยข้ำงวัดโนน
เด่ือ - คลองชลประทำน ขนำด 
0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝำรำง
ระบำยน้ ำ คสล. ระยะทำง 
223.00 เมตร (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต. 02/2564)  

30.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ดำด คสล.คันทำง 
หมู่ที่ 7 

223,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
ทรุด 

ก่อสร้ำงดำด คสล.คันทำง สำย
ทำงไปวัด+รอบหมู่บ้ำน หนำ 
0.10 เมตร ยำว 240.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำด คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
481.00 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ
แปลนเลขที่ บต. 16/2564) 

31.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

375,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

สำยที่ 1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนนำง
สมหมำย บัวบุญ (ช่วงที่ 2) ตั้งไว้ 
จ ำนวน 233,000 บำท ระยะทำง 
120.00 เมตร กว้ำง 4.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร (ตำมแบบแปลน
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ช่ำง เลขที่ บต. 10/2564) -สำยที่ 2 
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงบ้ำนนำยสมนกึ ค ำปัน 
(ช่วงที่ 2) ตั้งไว้ จ ำนวน 142,000 
บำท ระยะทำง 73.00 เมตร 
กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร (ช่วงที่ 2 ) 

32.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

244,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 สำยทำงบ้ำนนำยบุญ
จันทร์ เกำะแก้ว กว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 
เมตร (ช่วงที่ 2) (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต. 08/2564) 

33.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
13 

109,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั  

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 สำยทำงจำกบ้ำนเครือ
หวำยดินไปบ้ำนโนนสูง กว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 55.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) (ตำม
แบบแปลนเลขที่ บต. 09/2564) 

34.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 6 

375,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำส ำเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง สำยทำงบ้ำน
ผ่ำนศึก 3 ถึง บ้ำนผ่ำนศึก 2 
(จำกศำลำประชำคมถึงบ้ำนนำง
ตุ้มทอง วรรณพงษ์) ขนำด 0.58 
x 0.60 เมตร ระยะทำง 183.00 
เมตร (ช่วงที่ 1) (ตำมแบบแปลน
เลขที่ บต.04/2564) 

35.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
4  

338,000.00 

ส่วนโยธำ, กอง
โยธำ, กองช่ำง, 
กองช่ำง
สุขำภิบำล, กอง
ประปำ, ส ำนัก
ช่ำง, ส ำนักกำร
ช่ำง 

เพื่อให้ประชำชนสัญจร
ไป-มำ ได้สะดวกและมี
ควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงบ้ำนตำณรงค์ บ้ำนนิคม
ผ่ำนศึก 2 หมู่ที่ 4 กว้ำง 3.50 
เมตร ยำว 175.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร (ตำมแบบแปลนเลขที่ 
บต.07/2564) 

36.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้น
พื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรต่อเติม
อำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด 

1,300,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อต่อเติมอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด 

ต่อเติมอำคำรส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนตำดตำมแบบแปลน
รำยละเอียดที่เทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำดก ำหนด 

37.  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ โครงกำรรณรงค์ 2,000.00 ส่วนสำธำรณสุข เพื่อรณรงค์รักษำควำม หมู่ที่ 1-16 
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ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

รักษำควำม
สะอำดและควำม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง 

และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

สะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ต ำบลบ้ำนตำด 

38.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

โครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

30,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ประชำชนและจัดซ้ือและ
ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำใน
เขตต ำบลบ้ำนตำด 

กิจกรรมให้ควำมรู,้ จัดซื้อวัคซีน
และฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำให้กบัสุนัขและ
แมว 2,376 ตัว 

39.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

โครงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

1,102,200.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อให้ประชำชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
ประสบอุบัติเหตุได้รับกำร
รักษำที่ทันท่วงท ี

ตำมโครงกำร ทต.บ้ำนตำด 

40.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

โครงกำรวัยใส
ป้องกันภัย
โรคติดต่อและ
ท้องไม่พร้อม 

10,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อให้วัยรุ่น ผู้ปกครอง มี
ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค
เอดส์และท้องไม่พร้อม 

รำยละเอียดตำมโครงกำรที่ ทต.
บ้ำนตำดเสนอ 

41.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

โครงกำรส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

14,300.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 

เพื่อส ำรวจขอ้มูลจ ำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตำมโครงกำร สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ (ตวัละ 3 บำท) 
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ส ำนัก
สำธำรณสุข 

42.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

อุดหนุนกำร
ด ำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที ่
1-16 

320,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้ำน
จัดท ำโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

อุดหนุนหมู่บ้ำนๆละ ๒๐,๐๐๐ 
บำท จ ำนวน ๑๖ หมูบ่้ำน 

43.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

โครงกำรรณรงค์
คัดแยกขยะที่
แหล่งก ำเนิด 

2,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะที่
แหล่งก ำเนิด 

หมู่ที่ 1-16 

44.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

210,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อเป็นกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 

1 ครั้ง/ปี ประชำชนในพื้นที่ ต.
บ้ำนตำด 

45.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำย ุ

16,980,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ตลอดทั้งปีประชำชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-16 

46.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

เบี้ยยังชีพควำม
พิกำร  

3,631,200.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิกำรมีชวีิตที่ดี
ขึ้น 

ตลอดทั้งปีประชำชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-16 

47.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สุขภำพอนำมัย 
และกำรปอ้งกันโรค 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

186,000.00 
ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีชวีิตที่
ดีขึ้น 

ตลอดทั้งปีประชำชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-16 
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ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

48.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

พืชผักปลอดภยั 20,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เกษตรกร
ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรผลิตพืชผักไว้
บริโภคอยำ่งปลอดภยั 

เกษตรกร หมู่ที่ 1-16 

49.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
เขตเทศบำลอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำร ี

30,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีพันธุ์พืชทีก่ ำลัง
จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไป 

อนุรักษพันธกุรรมพืช ส ำรวจเก็บ
รวบรวมข้อมูล ปลูกรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

50.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตำม
เส้นทำง
วัฒนธรรม
เทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเร่ืองกำร
ท่องเที่ยวชุมชนและ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์
พัฒนำกำรท่องเท่ียวให้
แกนน ำเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน
เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 

แกนน ำเครือข่ำยกำรทอ่งเที่ยวใน
ชุมชนเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด หมู่
ที่ 1-16 

51.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร
อำสำสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

2,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่ออบรมให้ควำมรู้
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกและด ำเนินกจิกรรม
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

อบรมให้ควำมรู้และจัดกิจกรรม
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

52.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรรักน้ ำ 
รักป่ำ เทศบำล
ต ำบลบ้ำนตำด 

2,000.00 

ส่วนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสำธำรณสุข, 
กองสำธำรณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภำพชีวิต,
กองกำรแพทย์ , 
ส ำนัก
สำธำรณสุข 

เพื่อรถรงค์ปลูกต้นไม้และ
รักษำแหล่งน้ ำ 

ปลูกต้นไม้ จ ำนวน 5 แห่ง 
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53.  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำร
จัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกต้นไม้ในที่
สำธำรณประโยชน ์

หมู่ที่ 1-16 

54.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ (ที่อ่ำน
หนังสือรักกำร
อ่ำน) 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ของคนไทยและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
อ่ำนเพื่อสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ของไทย พ.ศ.
2561-2565 

เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็น
รูปธรรมและสร้ำงพฤติกรรมรัก
กำรอ่ำนของประชำชนรวมถึงกำร
สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรอ่ำน
หนังสือของประชำชนในเขต
ต ำบลบ้ำนตำด 

55.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพสภำเด็ก
และเยำวชน
เทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สภำเด็กและ
เยำวชนเทศบำลต ำบล
บ้ำนตำดได้เรียนรู้และ
พร้อมที่จะเปิด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ใหม่ๆ 
และได้ร่วมกิจกรรมจิต
อำสำเพื่อสว่นรวมและ
ปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกบั
ชุมชน 

สภำเด็กและเยำวชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนตำด 

56.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นสถำนที่กลำง
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระดับอ ำเภอ 

ประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ ำเภอเมือง
อุดรธำน ี

57.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรวันสตรี
สำกล 

0.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

1)เพื่อประกำศเกียรติคุณ
สตรีผู้บ ำเพ็ญประโยชน์
ดีเด่น 2)เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรักควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ 3)เพื่อแสดง
ควำมเป็นปึกแผ่นของ
องค์กรสตรี 

1 ครั้ง/ปี สตรีหมู่ที่ 1-16 

58.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรปรับปรุง
กำรจัดท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

45,000.00 
ส่วนกำรคลัง, 
กองคลัง, ส ำนัก
คลัง 

เพื่อน ำไปเป้นเครื่องมือใน
กำรจัดเก็บรำยได้ติดตำม
เร่งรัดภำษีต่ำงๆ 

พื้นที่ต ำบลบ้ำนตำด หมู่ที ่1-16 

59.  
ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร

โครงกำรปกป้อง
สถำบันส ำคัญของ

10,000.00 
ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก

เพื่อปกป้องสถำบันส ำคัญ
ของชำติ 

1 ครั้ง/ปี ประชำชนหมู่ที่ 1-16 
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บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

ชำติ ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

60.  

ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
คุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรฝึกอบรม
ประชำชนให้มี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในระบอบ
ประชำธิปไตย 

10,000.00 

ส ำนักปลัด อบจ.
, ส ำนัก
ปลัดเทศบำล, 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชำชนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบประชำธิปไตย 

1 ครั้ง/ปี ประชำชนหมู่ที่ 1-16 

 

รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณเทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มี

ดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น 

อุดหนุนอำหำร
กลำงวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำด 

3,600,000.00 1,813,080.00 1,813,080.00 1,786,920.00 

2.  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น 

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 2,241,954.00 959,559.90 0.00 1,282,394.10 

3.  

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสังคม กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย กำรจัด
ระเบียบสังคม ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงกำรลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ 

64,000.00 64,000.00 32,000.00 0.00 

4.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 10 

194,000.00 194,000.00 0.00 0.00 

5.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 

6.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 11 

244,000.00 244,000.00 0.00 0.00 
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7.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 13 

109,000.00 109,000.00 0.00 0.00 

8.  

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

338,000.00 338,000.00 0.00 0.00 

9.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สุขภำพอนำมัย และกำร
ป้องกันโรค 

โครงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

1,102,200.00 865,840.00 524,080.00 236,360.00 

10.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สุขภำพอนำมัย และกำร
ป้องกันโรค 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

11.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สุขภำพอนำมัย และกำร
ป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 16,980,000.00 7,066,400.00 7,066,400.00 9,913,600.00 

12.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สุขภำพอนำมัย และกำร
ป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 3,631,200.00 1,584,800.00 1,584,800.00 2,046,400.00 

13.  
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สุขภำพอนำมัย และกำร
ป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

186,000.00 94,500.00 94,500.00 91,500.00 

14.  
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของประชำชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

15.  
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของประชำชน 

โครงกำรปรับปรุง
กำรจัดท ำแผนทีภ่ำษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564 
เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี  

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 11 285,000.00 3 60,000.00 
    

2.ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 21 11,060,255.00 10 6,931,954.00 2 2,772,639.90 1 1,813,080.00 

3.ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม กำรรักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

7 350,000.00 6 344,000.00 1 64,000.00 1 32,000.00 

4.ด้ำนกำรบริกำรข้ันพื้นฐำน สำธำรณูปโภค  
สำธำรณูปกำรเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 103 88,283,200.00 17 7,300,000.00 5 1,260,000.00 

  

5.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำพอนำมัย 
 และกำรป้องกันโรค 62 22,075,700.00 11 22,487,700.00 5 9,821,540.00 5 9,479,780.00 

6.ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 13 5,670,000.00 6 74,000.00 

    

7.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 10 5,645,000.00 7 92,000.00 2 52,000.00 2 52,000.00 

รวม 227 133,369,155.00 60 37,289,654.00 15 13,970,179.90 9 11,376,860.00 
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ช. ผลกำรด ำเนินงำน 
     เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด ได้ด ำเนินกำรโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ควำมร่วมมือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำคประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงกำร
ต่ำงๆ ประสบผลส ำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญดังนี้ 

ตำมเทศบัญญัติ 

ช่ือโครงกำรตำมแผน ช่ือรำยกำรงบประมำณ
ประจ ำป ี

งบตำม
ข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญตั ิ

ลงนำมสญัญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

1. โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  

โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
 

2. อุดหนุนปกครอง
อ ำเภอเมืองอุดรธำนี
โครงกำรจดักิจกรรม
งำนประเพณีทุ่งศรีเมือง
และกำชำดจังหวดั
อุดรธำน ี 

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอเมือง
อุดรธำน ี

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

3. โครงกำรส่งเสรมิ
อำชีพ  

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิน่ 

4. โครงกำรจัดงำนสืบ
สำนประเพณลีอย
กระทง  

โครงกำรจดังำนสืบสำน
ประเพณีลอยกระทง 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

5. โครงกำรสืบสำนงำน
ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  

โครงกำรสืบสำนงำน
ประเพณีวันเข้ำพรรษำ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
 

6. โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ  

โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

7. โครงกำรปฐมนเิทศ โครงกำรปฐมนิเทศ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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ผู้ปกครองศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

8. โครงกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสำนสัมพันธ์วัน
ปิดภำคเรียน  

โครงกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสำนสัมพันธ์วัน
ปิดภำคเรียน 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

9. อุดหนุนอำหำร
กลำงวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบำล  

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
ให้แก่เด็กนักเรยีนใน
เขตเทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำด 

3,600,000.00 1,813,080.00 1,813,080.00 1,786,920.00 

 

10. โครงกำรอำหำร
เสรมิ (นม) โรงเรยีนใน
เขตเทศบำล  

ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) 2,241,954.00 959,559.90 0.00 1,282,394.10 

 

11. โครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติด  

โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนภัยยำเสพติด 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
 

12. โครงกำรวัน
สงกรำนต ์ 

โครงกำรวันสงกรำนต ์ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

13. โครงกำรปรับปรุง 
ต่อเติม ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  

โครงกำรปรับปรุง ต่อ
เติม ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 

 

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

14. อุดหนุนอ ำเภอ
เมืองอุดรธำนีโครงกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพตดิ  

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอเมือง
อุดรธำน ี

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

 

15. โครงกำรลด
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ  

โครงกำรลดอุบัตเิหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำล
ต่ำงๆ 

64,000.00 64,000.00 32,000.00 0.00 

 

16. โครงกำรซักซ้อม
แผนป้องกันและ

โครงกำรซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทำสำ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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บรรเทำสำธำรณภยั  ธำรณภัย 

17. โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
กำรจัดระเบียบสังคม
และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

โครงกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย กำรจดั
ระเบียบสังคมและ
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

18. โครงกำรจัดตั้ง
อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนและฝึก
ทบทวน (อปพร.)  

โครงกำรจดัตั้ง
อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
และฝึกทบทวน (อป
พร.) 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

19. โครงกำรจิตอำสำ
ป้องกันภัยพิบัต ิ 

โครงกำรจติอำสำ
ป้องกันภัยพิบัต ิ

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 
 

ด้ำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

20. โครงกำรวำงท่อ
ระบบประปำหมูบ่้ำน 
หมู่ที่ 2  

โครงกำรวำงระบบท่อ
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

 

21. โครงกำรก่อสรำ้ง
ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 14  

โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 

375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 

 

22. โครงกำรก่อสรำ้ง
โดมอำคำรสนำมกีฬำ
ส่วนกลำงหมู่บำ้น หมู่ที่ 
3  

โครงกำรก่อสร้ำงโดม
อำคำรสนำมกีฬำ
ส่วนกลำงหมู่บำ้น หมู่ที่ 
3 

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 

 

23. โครงกำรก่อสรำ้ง
รำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 16  

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 16 

532,000.00 0.00 0.00 532,000.00 
 

24. โครงกำรก่อสรำ้ง 
ถนน คสล.หมู่ที่ 1  

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 

944,000.00 0.00 0.00 944,000.00 
 

25. โครงกำรปรับปรุง
ถนนเดิมโดยเสรมิหิน

โครงกำรปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสรมิหินคลุก 

380,000.00 0.00 0.00 380,000.00 
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คลุก หมู่ที่ 15  หมู่ที่ 15 

26. โครงกำรก่อสรำ้ง
ถนน คสล. หมู่ที่ 10  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

194,000.00 194,000.00 0.00 0.00 
 

27. โครงกำรก่อสรำ้ง
รำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 12  

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 12 

375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 
 

28. โครงกำรก่อสรำ้ง
รำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 5  

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 5 

375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 
 

29. โครงกำรก่อสรำ้ง
รำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 9  

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 9 

461,000.00 0.00 0.00 461,000.00 
 

30. โครงกำรก่อสรำ้ง
ดำด คสล.คันทำง หมู่ที่ 
7  

โครงกำรก่อสร้ำงดำด 
คสล.คันทำง หมู่ที่ 7 

223,000.00 0.00 0.00 223,000.00 

 

31. โครงกำรก่อสรำ้ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 

375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 

 

32. โครงกำรก่อสรำ้ง
ถนน คสล. หมู่ที่ 11  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 

244,000.00 244,000.00 0.00 0.00 
 

33. โครงกำรก่อสรำ้ง
ถนน คสล. หมู่ที่ 13  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 

109,000.00 109,000.00 0.00 0.00 
 

34. โครงกำรก่อสรำ้ง
รำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 6  

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 6 

375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 
 

35. โครงกำรก่อสรำ้ง
ถนน คสล. หมู่ที ่4  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

338,000.00 338,000.00 0.00 0.00 
 

36. โครงกำรต่อเติม
อำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำด  

โครงกำรต่อเติมอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนตำด 

1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 
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ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำพอนำมัย และกำรป้องกนัโรค 

37. โครงกำรรณรงค์
รักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง  

โครงกำรรณรงค์รักษำ
ควำมสะอำดและควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

 

38. โครงกำรสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ  

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 

39. โครงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน  

โครงกำรแพทย์ฉุกเฉิน 1,102,200.00 865,840.00 524,080.00 236,360.00 
 

40. โครงกำรวัยใส
ป้องกันภัยโรคติดต่อ
และท้องไม่พร้อม  

โครงกำรวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดต่อและท้อง
ไม่พร้อม 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

41. โครงกำรส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ  

โครงกำรส ำรวจข้อมลู
จ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยั จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

14,300.00 0.00 0.00 14,300.00 

 

42. อุดหนนุกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 
1-16  

อุดหนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

320,000.00 0.00 0.00 320,000.00 

 

43. โครงกำรรณรงค์คัด
แยกขยะที่แหล่งก ำเนดิ  

โครงกำรรณรงค์คัด
แยกขยะที่แหล่งก ำเนดิ 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 
 

44. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
(สปสช.)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

 

45. เบี้ยยังชีพผูสู้งอำย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 16,980,000.0 7,066,400.00 7,066,400.00 9,913,600.00 
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0 

46. เบี้ยยังชีพควำม
พิกำร  

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 3,631,200.00 1,584,800.00 1,584,800.00 2,046,400.00 
 

47. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 186,000.00 94,500.00 94,500.00 91,500.00 
 

ด้ำนกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

48. พืชผักปลอดภัย  โครงกำรพืชผัก
ปลอดภัย 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

49. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบำลอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี 

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบำล 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 

50. โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตำมเส้นทำงวัฒนธรรม
เทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำด  

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำมเส้นทำง
วัฒนธรรมเทศบำล
ต ำบลบ้ำนตำด 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

51. โครงกำร
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก  

โครงกำรอำสำสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

 

52. โครงกำรรักน้ ำ รัก
ป่ำ เทศบำลต ำบลบ้ำน
ตำด  

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ 
เทศบำลต ำบลบ้ำนตำด 

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

 

53. โครงกำรท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว  

โครงกำรท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสี
เขียว 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
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54. โครงกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ (ท่ี
อ่ำนหนังสือรักกำร
อ่ำน)  

โครงกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ (ท่ีอ่ำน
หนังสือ รักกำรอ่ำน) 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

55. โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพสภำเด็กและ
เยำวชนเทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด  

โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพสภำเด็กและ
เยำวชนเทศบำลต ำบล
บ้ำนตำด 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

56. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิกำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

 

57. โครงกำรวันสตรี
สำกล  

โครงกำรวันสตรสีำกล 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

58. โครงกำรปรับปรุง
กำรจัดท ำแผนท่ีภำษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  

โครงกำรปรับปรุงกำร
จัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

 

59. โครงกำรปกป้อง
สถำบันส ำคญัของชำต ิ 

โครงกำรปกป้อง
สถำบันส ำคญัของชำต ิ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

60. โครงกำรฝึกอบรม
ประชำชนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธิปไตย  

โครงกำรฝึกอบรม
ประชำชนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธิปไตย 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งบจ่ำยขำดเงินสะสม/เงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปี 2564 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

 1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกสะ
ทอน หมู่ที่ 5 สาย
ทางไปหนองทา   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 สายทางไป 
หนองทา  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง    

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผ่าน
ศึก 3 หมู่ที่ 6 สาย
ทางบ้านนาย
ทองเหลือง ลักษณะ   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 สายทาง
บ้านนายทองเหลือง ลักษณะ  ปริมาณงาน 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 

372,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

 3 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์
อ่างเก็บน  าห้วยสาม
พาด บ้านป่าขาม หมู่
ที่ 7   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์
อ่างเก็บน  าห้วยสามพาดบ้านป่าขาม หมู่ที่ 7
ปริมาณงาน พื นที่ 747.00 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 

270,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง    

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอินทร์
แปลง หมู่ที่ 8 สาย
ทางบ้านนาง
สมหมาย บัวบุญ 
(ช่วงที่ 3) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 สายทาง
บ้านนางสมหมาย บัวบุญ (ช่วง  ที่ 3)  
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
70.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

150,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง    

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอินทร์
แปลง หมู่ที่ 8 สาย
ทางบ้านนายสมนึก 
ค าปัน (ช่วงที่ 3)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 สายทาง
บ้านนายสมนึก ค าปัน (ช่วงที่ 3)  ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70.00 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด) 

150,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง    

 
 
 



27 
 

 4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

 6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเดื่อ 
หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน
นายสวัสดิ์ ดงเจริญ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน
นายสวัสดิ์ ดงเจริญ  ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 
 

85,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง    

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเดื่อ 
หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน
น้อยโนนดู่ บ้านนาย
ล้วน  สมีดี (คุ้มบ้าน
น้อยโนนดู่)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน
น้อยโนนดู่ บ้านนายล้วน  สมีดี (คุ้มบ้านน้อย
โนนดู่)  ปริมาณงาน 4.00 เมตร ระยะทาง 
40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 
 
 

110,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นห้วยโตนช้าง 
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 
10   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยโตน
ช้าง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  ปริมาณ
งาน  สันฝายกว้าง 15 เมตร สูง 2.50 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

500,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง    

9 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านศรี
บุญเรือง หมู่ที่ 11 
สายทางบ้านศรีบุญ
เรือง-บ้านกุดลิงง้อ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 สาย
ทางบ้านศรีบุญเรือง-บ้านกุดลิงง้อ  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 175 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

400,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง    

10 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ที่ 13 
สายทางบ้านเครือ
หวายดิน - คลอง
ชลประทาน   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13 
สายทางบ้านเครือหวายดิน-คลอง
ชลประทาน  ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด) 

437,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

11 โครงการขุดวางท่อ
ประปาหมู่บ้านคุ้ม
หนองเข่ือนฟ้า บ้าน
ตาดใต้ หมู่ที่ 14 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อประปาหมู่บ้านคุ้ม
หนองเข่ือนฟ้า บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14   
ปริมาณงาน ท่อ PVC. 2 นิ ว ระยะทาง 
790.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

100,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง    

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 
สายรอบหนองแด่น   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สายรอบหนอง
แด่น ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

208,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง    

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 
15  สายทางบ้าน
นางตาล  หาญล าพัง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 สายทางบ้าน
นางตาล หาญล าพัง  ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง    

 
 
 
 
 



30 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

14 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  าหน้า
บ้านนางค าแสน  
จาบาล บ้านโนน
เดื่อพัฒนา  หมู่ที่ 
16 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าหน้าบ้าน
นางค าแสน จาบาล บ้านโนนเดื่อพัฒนา  หมู่ที่ 
16  ปริมาณงาน ระยะทาง 11.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 
 
 

50,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง    

15 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  าจาก
บ้านนางกรม  ชมพู
มี ถึงบ้านนายเย็น 
บุญแสน บ้านโนน
เดื่อพัฒนา หมู่ที่ 
16   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้าน
นางกรม  ชมพูมี ถึงบ้านนายเย็น บุญแสน บ้าน
โนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16  ปริมาณงาน 
136.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

310,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

16 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน  า
เหลี่ยม บ้านโนน
เดื่อพัฒนา หมู่ที่ 
16 สายทางบ้าน 
โนนเดื่อ - คุ้มตอ
สีเสียด   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  าเหลี่ยม บ้าน
โนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางบ้านโนนเดื่อ-
คุ้มตอสีเสียด  ปริมาณงาน ขนาด 2.40 x 1.60 
x 8.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง    

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด หมู่
ที่ 1 สายทางบ้าน
นายแสงจันทร์ ม่วง
สุราช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายแสงจันทร์ 
ม่วงสุราช  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 145.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที่ 1 สายทาง
ซอยสวนปาล์ม   รี
สอร์ท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางซอยสวนปาล์มรี
สอร์ท  ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 115.00 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง    

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที่ 1 สายทาง
ซอยบ้านคุณ
ประเทือง วัง
ค าแหง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางซอยบ้านคุณ
ประเทือง วังค าแหง  ปริมาณงาน กว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 83.50 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 

42,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

20 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า
คอนกรีตอัดแรง
พร้อมฝาราง
ระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตอัด
แรงพร้อมฝารางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ 1  ปริมาณงาน รางระบายน  า
คอนกรีตอัดแรงขนาด 0.50 x 0.60 เมตร 
พร้อมฝารางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางรวม 130.50 เมตร และบ่อพักน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 บ่อ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

140,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง    

21 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน  า 
ปรับปรุงทางเชื่อม
ทางหลวง อด. 
1076 บ้านตาด 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน  าปรับปรุง
ทางเชื่อมทางหลวง อด. 1076 บ้านตาด หมู่ที่ 
1  ปริมาณงาน ขุดวางท่อระบายน  า ขนาด 
1.50 เมตร 3 แถว ยาว 24.00 เมตร พร้อม
ถมดินหลังท่อ ปรับปรุงทางเชื่อม (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

500,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หลุบหวาย หมู่ที่ 
2 สายทางจากวัด
วุฒิวงศ์สุขยาราม-
โรงสูบน  า  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สายทางจากวัดวุฒิวงศ์
สุขยาราม-โรงสูบน  า  ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

300,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง    

23 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้าน
นิคมผ่านศึก 1 
หมู่ที่ 3 สายทาง
บ้านนายประสาน 
จ างูเหลือม ถึงสาม
แยกกลางหมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3      สาย
ทางบ้านนายประสาน จ างูเหลือม ถึงสามแยก
กลางหมู่บ้าน  ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 220.00 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

500,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
ยังไม่ด ำเนิน 

กำร 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นิคมผ่านศึก 2 
หมู่ที่ 4 สายทาง
ข้างวัดถึงฟาร์มไก ่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทางข้างวัดถึง
ฟาร์มไก่  ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

320,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง    
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านตาด ตามแผนด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี  

  โครงการในแผนด าเนินงาน       จ านวน   84    โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ  100 

  ด าเนินการแล้ว รอบ 6  เดือน       จ านวน     16    โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  19.05 

อยู่ระหว่างด าเนินการ        จ านวน     6     โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  7.14 

ยังไมด่ าเนินการ         จ านวน     26   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  30.95 

 


