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ส่วนที่ 1  บทน า 
********************************* 

              การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้
หรือไม่  เทศบาลต าบลบ้านตาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชน
ในชุมชน  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

              ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน      
พัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   
               ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านตาด  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็น   
ไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ     
ในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยุติการด าเนินงาน 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย       
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม    
แผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ        
เทศบาลต าบลบ้านตาด  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนา        
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ     
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาด ผู้บริหาร 
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ระดับหัวหน้า ส านัก / ผู ้อ า น ว ยการ กอง  บุคลากร ของเทศบาลต าบลบ้านตาด สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม  
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านตาด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านตาด ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ      
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล       
บ้านตาดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ท าให้โครงการ/กิจกรรม  บรรลุผลส าเร็จตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. สามารถช่วยให้การด าเนินงานตามแผนเกิดความราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผล  หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น  
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด       
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านตาดแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ      
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลบ้านตาด      
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาด 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ           
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๕. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  ๑. ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ความก้าวหน้า (Progress) ของโครงการ  กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงาน  
   ๓. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านตาด ซึ่งสามารถวัดได้ใน    
เชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
   ๔. ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดได้
จากความพึงพอใจของประชาชน  หรือการมีความสุข เป็นต้น 

๕. ก าหนดกรอบเวลา  (Time & Time Frame)  โดยประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๖. การติดตามและประเมินผลโดยใช้ข้อมูลในระบบ e – PLAN (www.dle.go.th) 
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ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “ครอบครัวญาติมิตร    เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
      ร่วมแรงพัฒนา  การศึกษาทันสมัย 
      สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” 

๒.พันธกิจ (Mission) 
  ๑. การปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน     มีประสิทธภิาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
และเศรษฐกิจ   ของท้องถิ่น  
  ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง    

  4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
   5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
  ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๗. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน  
การคลัง  ให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และท่ีได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล  
  ๘. การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   

๓.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
   1. การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย  
   2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง 

            ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล   
                     4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
                     5. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  ๖. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            ๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง  ได้รับสวัสดิการจากการรักษาพยาบาล  

๘. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและมีความยั่งยืน 
10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
11. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย        

   การจัดระเบียบ  สังคม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   
                       ของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาพอนามัย  และการป้องกันโรค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗    ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
                          ประชาชน 
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ส่วนที่ ๓   
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ไดด้ าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด  
ดังนี้ 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

         ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         โดยจะท า การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  
 

         ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .........................เทศบาลต าบลบ้านตาด....................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม
จัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

๒.๔ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๒.๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
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๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๑ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

       
แบบติดตามผลการด าเนินงานและผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   ค าชี้แจง : แบบติดตามตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                           ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)    
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านตาด 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

๑.ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2 60,000.00 2 60,000.00 10 265,000.00 11 325,000.00 14 385,000.00 

๒.ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 10,000.00 1 10,000.00 33 19,087,055.00 32 15,660,255.00 31 14,960,255.00 

๓.ด้านการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0.00 0 0.00 6 220,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 

๔.ด้านการ
บริการขั้น

0 0.00 0 0.00 176 
 

159,309,800.00 168 149,043,100.00 136 
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พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของ
ประชาชน    
                                                                                                                                                                   

 
 
 

138,622,100.00 
 
 

 

๕.ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการ
ป้องกันโรค 

1 80,000.00 2 90,000.00 62 22,076,400.00 62 22,096,400.00 64 22,226,400.00 

๖.ด้านการ
ท่องเที่ยว      
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 4 130,000.00 14 5,200,000.00 13 5,690,000.00 14 5,700,000.00 

ด้านการพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

2 515,000.00 4 
 

565,000.00 10 5,665,000.00 12 6,010,000.00 10 5,705,000.00 

รวม 7 685,000.00 13 855,000.00 311 211,823,255.00 305 199,194,755.00 276 187,968,755.00 
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      2.๒ การด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 63 โครงการ  

             งบประมาณทั้งสิ้น 36,655,954.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติฯ 

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 60,000.00 

๒.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 6,732,254.00 

๓.ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 344,000.00 

๔.ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

18 6,500,000.00 

๕.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 11 22,528,700.00 

๖.ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

6 104,000.00 

๗.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต   
ที่ดีของประชาชน 

๙ 92,0๐๐.00 

รวม 63 36,655,954.00 
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รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนปกครองอ าเภอเมือง
อุดรธานีโครงการจัดกจิกรรม
งานประเพณีทุ่งศรีเมืองและ
กาชาดจังหวัดอุดรธาน ี

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

4. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานสืบสาน   
ประเพณีลอยกระทง 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนวันเข้าพรรษา 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สานสมัพันธ์วันปิดภาคเรียน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรยีนโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

3,600,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

2,241,954.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน       
ยาเสพตดิ 

300,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันสงกรานต ์ 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง ต่อเติม     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

500,300.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  14. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
 

 
อุดหนุนอ าเภอเมืองอุดรธานี
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
 
 

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
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15. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

64,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

16. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

17. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

18. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจดัตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ    
ฝึกทบทวน (อปพร.) 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

19. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจติอาสาป้องกันภยั
พิบัติ 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

20. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการวางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

21. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

375,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 16 

532,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

23. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 

944,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

24. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงถนนเดมิโดย
เสรมิหินคลุก หมู่ที่ 15 

380,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

25. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 10 

194,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

26. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 12 

375,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 
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27. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 

375,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

28. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 9 

461,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

29. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างดาด คสล.    
คันทาง หมู่ที่ 7 

223,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

30. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 

375,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

31. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 11 

244,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

32. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 13 

109,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

33. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 

375,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

34. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 4 

338,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

35. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล      
บ้านตาด 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

36. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
หมู่ที่ 16  

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

37. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านมอดินแดง     
หมู่ที่ 15   

450,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

38. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

39. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

59,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

40. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 
 

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,054,200.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 
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41. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

โครงการวัยใสป้องกันภัย
โรคตดิต่อและท้องไม่พร้อม 

10,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

42. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

14,300.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

43. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 16 

320,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

44. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่
แหล่งก าเนิด 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

45. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

210,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

46. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,980,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

47. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,631,200.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

48. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 186,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

49. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

พืชผักปลอดภยั 0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

50. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในเขตเทศบาลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

51. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

52. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

53. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการรักน้ า รักป่า เทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

54. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

55. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ท่ีอ่านหนังสือรักการ
อ่าน) 

10,000.00 
 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
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56 

 
 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
บ้านตาด 

10,000.00 

 
 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

57. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

58. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการวันสตรสีากล 0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

59. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุงการจัดท า 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

45,000.00 ส านัก/กองคลัง 

60. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

61. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

62. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการกั้นห้องท างาน อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

   105,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

63. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็กอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

190,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
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   ๓.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 

    เทศบาลต าบลบ้านตาด มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   
          พ.ศ. 2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จ านวนเงิน 30,099,902.30.- บาท 
          มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จ านวน  22 โครงการ จ านวนเงิน 27,219,902.30 บาท  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 2 5,483,517.30 2 5,483,517.30 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1 64,000.00 1 64,000.00 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

14 5,356,000.00 8 2,476,000.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 8 19,118,760.00 8 19,118,760.00 

ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 1 25,625.00 1 25,625.00 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจดัการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

2 52,000.00 2 52,000.00 

รวม 28 30,099,902.30 22 27,219,902.30 

 
รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

3,600,000.00 3,541,080.00 3,541,080.00 58,920.00 

2. 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

2,241,954.00 1,942,437.30 1,942,437.30 299,516.70 

3. 

ด้านการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 

4. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน โครงการวางระบบท่อ 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 

5. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 

944,000.00 930,000.00 0.00 14,000.00 

6. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมโดยเสรมิหิน
คลุก หมู่ที่ 15 

380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 

7. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 10 

194,000.00 194,000.00 194,000.00 0.00 

8. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12 

375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 

9. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 5 

375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 

10. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 

461,000.00 461,000.00 461,000.00 0.00 

11. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 

12. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 11 

244,000.00 244,000.00 244,000.00 0.00 

13. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 13 

109,000.00 109,000.00 109,000.00 0.00 

14. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ระบายน้ า หมู่ที่ 6 

15. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

338,000.00 338,000.00 338,000.00 0.00 

16 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา หมู่ที่ 16  

500,000.00 500,000.00 .00 0.00 

17 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมอดินแดง  
หมู่ที่  15   

450,000.00 450,000.00 .00 0.00 

18. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

32,000.00 14,920.00 14,920.00 17,080.00 

19. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

59,000.00 30,000.00 30,000.00 29,000.00 

20. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1,054,200.00 1,051,040.00 1,051,040.00 3,160.00 

21. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

22. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

ค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

23. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,980,000.00 14,202,000.00 14,202,000.00 2,778,000.00 

24. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,631,200.00 3,128,800.00 3,128,800.00 502,400.00 
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โรค 

25. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 186,000.00 162,000.00 162,000.00 24,000.00 

26. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักป่า 
เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

32,000.00 25,625.00 25,625.00 6,375.00 

27. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการเพื่อคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

28. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการเพื่อคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

     
โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแต่ไม่สามารถเบิก - จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ได้ท ารายการกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. 2561 ข้อ 57  จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

 ล าดับที่ 4  โครงการวางระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  250,000.-  บาท 
 ล าดับที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  งบประมาณ  930,000.-  บาท 

   ล าดับที่ 8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12  งบประมาณ  375,000.-  บาท 
   ล าดับที่ 14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6  งบประมาณ  375,000.-  บาท 
           ล าดับที่ 16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16  
                             งบประมาณ 500,000.-  บาท 
           ล าดับที่ 17   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมอดินแดง  หมู่ที่ 15  
                            งบประมาณ 450,000.-  บาท 
                                           (งบประมาณทั้งสิ้น  2,880,000.-  บาท)  
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนปกครองอ าเภอเมือง
อุดรธานีโครงการจัดกจิกรรม
งานประเพณีทุ่งศรีเมืองและ
กาชาดจังหวัดอุดรธาน ี

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

4. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานสืบสาน   
ประเพณีลอยกระทง 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนวันเข้าพรรษา 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สานสมัพันธ์วันปิดภาคเรียน 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน       
ยาเสพตดิ 

300,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันสงกรานต ์ 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง ต่อเติม     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

500,300.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12. 

 
ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อุดหนุนอ าเภอเมืองอุดรธานี
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

13. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
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14. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

15. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจดัตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ    
ฝึกทบทวน (อปพร.) 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

16. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจติอาสาป้องกันภยั
พิบัติ 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

17. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างดาด คสล.    
คันทาง หมู่ที่ 7 

223,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

18. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

19. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

375,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 16 

532,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

21. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการวัยใสป้องกันภัย
โรคตดิต่อและท้องไม่พร้อม 

10,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

22. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

14,300.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

23. 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่
แหล่งก าเนิด 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 

24. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

พืชผักปลอดภยั 0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

25. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในเขตเทศบาลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

 
 

30,000.00 
 
 
 
 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
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26. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

27. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

32,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ 
 

28. 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ  
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

29. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ท่ีอ่านหนังสือรักการ
อ่าน) 

10,000.00 
 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 
30. 

 
 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
บ้านตาด 

10,000.00 

 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

31. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการวันสตรสีากล 0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

32. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

33. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมประชาชน    
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

34. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการกั้นห้องท างานอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

105,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

35. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็กอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

190,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

  

          โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการเบิก – จ่าย ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แต่ได้ท ารายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. 2561 ข้อ 59 จ านวน  6  โครงการ  ดังนี้ 

 ล าดับที่ 11  โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  500,300.-  บาท 
                     ล าดับที่ 17  โครงการก่อสร้างหินดาด คสล.  คันทาง หมู่ที่ 7    งบประมาณ    223,200.-  บาท 
                         ล าดับที่  ๑๙   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  งบประมาณ   375,000.-  บาท 
   ล าดับที ่ ๒๐   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ 16    งบประมาณ   375,000.-   บาท 
   ล าดับที่ ๓4  โครงการกั้นห้องท างาน อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด  งบประมาณ  105,000.-  บาท 
   ล าดับที่ ๓5  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด 
                                      งบประมาณ  190,000.-  บาท 
                                           (รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,768,500.-  บาท) 
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สรุปรายงานการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง  
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง  
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 11 325,000.00 3 60,000.00 - - - - 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

32 15,660,255.00 10 6,732,254.00 2 5,483,517.30 2 5,483,517.30 

3.ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 370,000.00 6 344,000.00 1 64,000.00 1 64,000.00 

4.ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

168 149,043,100.00 18 6,500,000.00 14 4,406,000.00 8 2,476,000.00 

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

62 22,096,400.00 11 22,528,700.00 8 19,118,760.00 8 19,118,760.00 

6.ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

13 5,690,000.00 6 104,000.00 1 25,625.00 1 25,625.00 

7.ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

12 6,010,000.00 9 92,000.00 2 52,000.00 2 52,000.00 

รวม 305 199,194,755.00 63 36,655,954.00 28 30,099,902.30 22 27,219,902.30 

 
   *** โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวนทั้งสิ้น 305 โครงการ  

               น ามาจัดท าเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 63  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          *** โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 63  โครงการ สามารถน ามาเบิกจ่าย 
               ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  จ านวน 22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.92  

 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4         หน้า 24 
 

 โครงการที่ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.บา้นตาด หมู่ที่ ๑ 
สายทางบ้านนายแสง
จันทร์  ม่วงสุราช 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

2. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านตาด หมู่ที่ ๑
สายทางซอยบ้าน 
คุณประเทือง  วังค าแหง 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

3. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้ 
นหลุบหวาย     หมู่ที่ 2 
สายทางวัดวุฒิวงศ์สุขยา
ราม – โรงสูบน้ า  

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

4. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างเสริม   
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านนิคมผ่านศึก ๑         
หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน 
นายประสาน  จ างูเหลือม 
ถึง สามแยกกลางหมูบ่้าน        

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

5. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า  ปรบัปรุงทาง
เชื่อมทางหลวง อด.
1076 บ้านตาด หมู่ที่ 1 

500,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 500,000.00 

6. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 2
หมู่ที่ 4 สายทางข้างวัดถึง
ฟาร์มไก ่

320,000.00 318,000.00 318,000.00 2,000.00 

7. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 
ซอยสวนปาลม์รสีอร์ท 

300,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 300,000.00 

8. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง
พร้อมฝารางระบายน้ า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านตาด  หมู่ที่ ๑  
 
 

140,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 140,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านกกสะทอน  หมู่ที่ ๕ 
สายทางไปหนองทา         

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

2. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านนิคมผ่านศึก  หมู่ที่ 6 
สายทางบ้านนาย
ทองเหลือง  ลักษณะ         

372,000.00 372,000.00 372,000.00 0.00 

3. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๘ 
สายทางบ้านนางสมหมาย  
บัวบุญ  (ช่วงที่ ๓)           

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

4. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๘ 
สายทางบ้านนายสมนึก  
ค าปัน (ช่วงที่ ๓)           

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

5. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9  
สายทางบ้านนายสวัสดิ์  
ดงเจริญ            

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

6. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9  
สายทางบ้านน้อยโนนดู่
บ้านนายล้วน  สมีดี     
(คุ้มบ้านน้อยโนนดู่)         

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

7. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างเสริม   
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11  
สายทางบ้านศรีบญุเรือง 
– บ้านกุดลิงง้อ     
     

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 
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8. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างเสริม   
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บ้านเครือหวายดิน        
หมู่ที่ 13 สายทางบ้าน
เครือหวายดิน – คลอง
ชลประทาน         

437,000.00 437,000.00 437,000.00 0.00 

9. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านตาดใต้  หมู่ที่ 14 
สายทางรอบหนองแด่น        

208,000.00 208,000.00 208,000.00 0.00 

10. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 
สายทางบ้านนางตาล  
หาญล าพัง           

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

11. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหน้าบ้านนางค า  
แสนจาบาล  บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา  หมู่ที่ 16            

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

12. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง       
รางระบายน้ าจาก      
บ้านนางกรม  ชมพูมี ถึง
บ้านนายเย็น  บุญแสน    
บ้านโนนเดื่อพัฒนา       
หมู่ที่ 16   

310,000.00 310,000.00 310,000.00 0.00 

13. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าเหลีย่ม  บ้าน
โนนเดื่อพัฒนา  หมู่ที่ 16
สายทางบ้านโนนเดื่อ – 
คุ้มตอสเีสียด          

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

14. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์อ่างเก็บน้ า  
ห้วยสามพาด  บ้านป่า
ขาม  หมู่ที่  7 
    

270,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 270,000.00 
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15. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยโตนช้าง  บ้านสุข
สมบูรณ์  หมู่ที่ 10     
     

500,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 500,000.00 

16. 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขุดวางท่อประปา
หมู่บ้านคุ้มหนองเขื่อนฟ้า
หมู่ที่ 14         

100,000.00 (ยังไม่ลงนามในสัญญา) 100,000.00 

 
*** สรุปภาพรวมการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปจัดท างบประมาณ **** 

       1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  63  โครงการ 
       2. จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  ๘  โครงการ 
       ๓. จ่ายขาดเงินทุนเงินส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 16  โครงการ 
                                                   รวมทั้งสิ้น  87  โครงการ 
 
       คิดเป็นร้อยละ   =   87 X 100 
                                                                   305 

=   28.52     
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ส่วนที่ ๔  
 

 สรุปผล ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 

                จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถน าผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้จากการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 
                    
      1. ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาท้องถิน่ที่น ามาจัดท างบประมาณฯ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

   มีหลายรายการที่ไม่สามารถด าเนินการเบิก – จ่าย  ได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    
               ความเห็น/ข้อเสนอแนะในทางปรับปรุงแก้ไข  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ควรเร่งด าเนินการ     

   ให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้ก าหนดในแผนการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและ 
  ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว  
           
      ๒. ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      

   ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่น ามาจัดท างบประมาณ ฯ  
      ความเห็น/ข้อเสนอแนะในทางปรับปรุงแก้ไข -  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรค านึงถึง 
  ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  หากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   ควรชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนทราบ 
  เพ่ือไม่ให้เกิดความคาดหวัง  และความไม่ไว้วางใจต่อการบริหารราชการ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


