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   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

     ดังนั ้นเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาดทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
 
 

                                         โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
********************************* 

              การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  
เทศบาลตำบลบ้านตาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชนในชุมชน  
จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

              ทั ้งนี ้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผน      
พัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   
               ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านตาด  จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็น   
ไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ     
ในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยุติการดำเนินงาน 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย       
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมนิผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านตาด  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม    
แผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ        
เทศบาลตำบลบ้านตาด  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา         ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ     
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด ผู้บริหาร 
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ระดั บหั วหน้ า ส ำนั ก /ผู ้ อ ำนวยการ กอง  บุ คลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคม  
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านตาด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านตาด ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโคร งการ     
ของเทศบาลตำบลบ้านตาด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านตาด 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลบ้านตาด  ที ่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล       
บ้านตาดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ทำให้โครงการ/กิจกรรม  บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมาย
ที่ได้กำหนดไว้ 
  2. สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนเกิดความราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค
อย่างได้ผล  หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น  
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด       
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านตาดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ      
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านตาด      
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด 
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ           
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๕. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  ๑. ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ความก้าวหน้า (Progress) ของโครงการ  กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน  
   ๓. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านตาด ซึ่งสามารถวัดได้ใน    
เชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
   ๔. ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดได้
จากความพึงพอใจของประชาชน  หรือการมีความสุข เป็นต้น 

๕. กำหนดกรอบเวลา  (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  ให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และท่ีได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล  
  ๘. การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   

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

            ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล   
                     4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
                     5. ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  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 

  เทศบาลตำบลบ้านตาด  ไดด้ำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด  ดังนี้ 
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

 

         คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         โดยจะทำ การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  
         ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .........................เทศบาลตำบลบ้านตาด....................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม
จัดทำร่างแผนพฒันาท้องถิ่น 

✓  

๒.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาจัดทำฐานข้อมูล 

✓  

๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบติดตามผลการดำเนินงานและผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   คำชี้แจง : แบบติดตามตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                           ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)    
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านตาด 
 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

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

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000.00 2 60,000.00 10 265,000.00 11 325,000.00 14 385,000.00 

๒.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

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

๓.ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

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

๔.ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน    
                                                                                                                                                                   

0 0.00 0 0.00 176 159,309,800.00 168 149,043,100.00 170 149,427,100.00 

๕.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัย และการป้องกัน
โรค 

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

๖.ด้านการท่องเท่ียว การจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 4 130,000.00 14 5,200,000.00 13 5,690,000.00 15 5,900,000.00 

8.ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

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 13 855,000.00 311 211,823,255.00 305 199,194,755.00 311 198,973,755.00 

    
 
 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5         หน้า 9 
 

   2.๒ การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน 60 โครงการ  

             งบประมาณทั้งสิ้น 11,539,770.-บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติฯ 

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 90,000.00 

๒.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 5,386,690.00 

๓.ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5 210,000.00 

๔.ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

22 4,350,000.00 

๕.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 8 1,431,080.00 

๖.ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4 10,000.00 

๗.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต   
ที่ดีของประชาชน 

7 62,000.00 

รวม 60 11,539,770 
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รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที่  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนปกครองอำเภอ
เมืองอุดรธานีโครงการจัด

กิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรี
เมืองและกาชาดจังหวัด

อุดรธานี 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เพ่ิมผลผลิต พืชเศรษฐกิจ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

เพ่ิมผลผลิต สัตว์เศรษฐกิจ 
ประมงเศรษฐกิจ แมลง

เศรษฐกิจ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

เพ่ิมผลผลิต เพาะ
ขยายพันธุ์พืช 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

6. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

7. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนวันเข้าพรรษา 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

8. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

9. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
10,000.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

10. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
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11. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

ในเขตเทศบาล 
3,805,200.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

12. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด 
0.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

13. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
1,561,490.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

14. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการวันสงกรานต์ 0.00 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

15. 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองอุดรธานี

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

16. 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 

อบต. 

17. 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบ

สังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

18. 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ฝึกทบทวน (อปพร.) 
10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 

อบต. 

19. 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการจิตอาสาป้องกันภัย
พิบัติ 

130,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

20. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างโดมอาคาร
สนามกีฬาส่วนกลาง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
610,000.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

21. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 
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22. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 10 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

23. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 2 

300,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

24. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 5 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

25. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.หมู่ที่ 7 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

26. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

27. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 11 

450,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

28. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 6 

200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

29. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 

250,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

30. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 

250,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

31. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

อินทร์แปลง หมู่ที่ 8 
500,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 

อบต. 

32. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านนิคมผ่าน

ศึก 2 หมุู่ที่ 4 
0.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

33. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านนิคมผ่าน

ศึก 3 หมู่ที่ 6 
0.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 
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34. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านตาดใต้ 

หมู่ที่ 14 
0.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

35. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ตาด หมู่ที่ 1 
500,000.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

36. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 

270,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

37. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

38. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เครือหวายดิน หมู่ที่ 13 

300,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

39. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

สวนปาล์มรีสอร์ท บ้านตาด 
หมู่ที่ 1 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

40. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 

120,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

41. 
ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบด

อัดแน่น หมู่ที่ 14 
0.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

42. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

14,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

43. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า 
0.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

44. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,054,080.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 
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45. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 
โครงการวัยใสป้องกันภัย

โรคติดต่อและท้องไม่พร้อม 
20,000.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

46. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 

อุดหนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน

สาธารณสุข หมู่ที่ 1-16 

320,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

47. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 
โครงการรณรงค์คัดแยก

ขยะที่แหล่งกำเนิด 
10,000.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

48. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 
โครงการรณรงค์น้ำดื่ม น้ำ

ใช้ สะอาด ชีวีดี มีสุข 
13,000.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

49. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการเตรียมความพร้อม 
ควบคุม ป้องกันโรคระบาด 
โรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและ

โรคอุบัติใหม่ 

0.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

50. 
ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในเขตเทศบาลอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

51. 
ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาลตำบล

บ้านตาด 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

52. 
ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก 
0.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 

53. 
ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โครงการรักน้ำ รักป่า 

เทศบาลตำบลบ้านตาด 
0.00 

สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง

การแพทย์ 
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54. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบ้านตาด 
0.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 

อบต. 

55. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

56. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับพนักงานเทศบาล

พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯผู้นำหมู่บ้าน

และประชาชน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

57. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการวันสตรีสากล 0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

58. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
50,000.00 สำนัก/กองคลัง 

59. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

60. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้ความ

เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก

ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
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   ๓.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลตำบลบ้านตาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 11,264,770 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ 
จำนวนเงิน 10,119,023 ลา้นบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 20,860.00 2 20,860.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 4,996,233.00 2 4,996,233.00 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 116,125.00 1 116,125.00 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

12 4,225,250.00 11 3,615,250.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 6 1,393,675.00 6 1,307,595.00 

ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1 5,960.00 1 5,960.00 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน 

2 57,000.00 2 57,000.00 

รวม 26 10,815,103.00 25 10,119,023.00 
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รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

20,000.00 18,360.00 18,360.00 1,640.00 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) เพ่ิมผลผลิต 
สัตว์เศรษฐกิจ 
ประมงเศรษฐกิจ 
แมลงเศรษฐกิจ 

20,000.00 2,500.00 2,500.00 17,500.00 

3. 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านตาด 

3,805,200.00 3,668,490.00 3,668,490.00 136,710.00 

4. 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,561,490.00 1,327,743.00 1,327,743.00 233,747.00 

5. 

ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจิตอาสา
ป้องกันภัยพิบัติ 

130,000.00 116,125.00 116,125.00 13,875.00 

6. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
โดมอาคารสนาม
กีฬาส่วนกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

610,000.00 610,000.00 0.00 0.00 

7. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
2 

300,000.00 299,350.00 299,350.00 650.00 
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8. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

9. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
11 

450,000.00 449,450.00 449,450.00 550.00 

10. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
6 

200,000.00 199,400.00 199,400.00 600.00 

11. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 

250,000.00 249,700.00 249,700.00 300.00 

12. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 สายทางบ้าน 
ร.ต.ต.ภักดี ขีระ
จิตต์ 

250,000.00 249,700.00 249,700.00 300.00 

13. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 
8 

500,000.00 499,500.00 499,500.00 500.00 

14. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1 

500,000.00 499,550.00 499,550.00 450.00 

15. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
นิคมผ่านศึก 2 
หมู่ที่ 4 

270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 
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16. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
เครือหวายดิน หมู่
ที่ 13 

300,000.00 299,500.00 299,500.00 500.00 

17. 

ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
สวนปาล์มรีสอร์ท 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 

500,000.00 499,600.00 499,600.00 400.00 

18. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

14,000.00 13,565.00 13,565.00 435.00 

19. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1,054,080.00 1,023,040.00 936,960.00 31,040.00 

20. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

โครงการวัยใส
ป้องกันภัย
โรคติดต่อและ
ท้องไม่พร้อม 

20,000.00 14,910.00 14,910.00 5,090.00 

21. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

อุดหนุนการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
1-16 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

22. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะที่
แหล่งกำเนิด 

10,000.00 9,240.00 9,240.00 760.00 

23. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

โครงการรณรงค์
น้ำดื่ม น้ำใช้ 
สะอาด ปลอดภัย 
ชีวีดี มีสุข 

13,000.00 12,920.00 12,920.00 80.00 
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24. 

ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
เขตเทศบาลอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

10,000.00 5,960.00 5,960.00 4,040.00 

25. 

ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

26. 

ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุง
การจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

27 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

20,000.00 18,360.00 18,360.00 1,640.00 

28 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) เพ่ิมผลผลิต 
สัตว์เศรษฐกิจ 
ประมงเศรษฐกิจ 
แมลงเศรษฐกิจ 

20,000.00 2,500.00 2,500.00 17,500.00 

     
โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแต่ไม่สามารถเบิก - จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ทำรายการกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. 2561 ข้อ 57  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 ลำดับที่ 6 โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬากลางบ้านหมู่ที่ 3  งบประมาณ  610,000.-  บาท 
  

                                           (งบประมาณทั้งสิ้น  610,000.-  บาท)  
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เพิ่มผลผลิต พืช
เศรษฐกิจ 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนปกครองอำเภอเมือง
อุดรธานีโครงการจัดกจิกรรม
งานประเพณีทุ่งศรีเมืองและ
กาชาดจังหวัดอุดรธาน ี

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เพิ่มผลผลิต เพาะ
ขยายพันธ์พืช 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

4. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานสืบสาน   
ประเพณีลอยกระทง 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนวันเข้าพรรษา 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สานสมัพันธ์วันปิดภาคเรียน 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบด้าน
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
กีฬาและนันทนาการ ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมสมัมนา การ
จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 

15,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน       
ยาเสพตดิ 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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13. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันสงกรานต ์ 10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14. 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมด้านคณุธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15. 

 
ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

50,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

16. ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

17. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

18. 

ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการจดัตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ    
ฝึกทบทวน (อปพร.) 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

19. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน นิคมผา่นศึก 4 
หมู่ที่ 12 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

20. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

21. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 
5 

350,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22. 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง
บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 

400,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

23 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง
บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที ่4 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

24 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน  

โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง
บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ ที่ 6 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 
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25 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่
ที่ 10 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

26 
ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีอง
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ 15 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

27 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

30000 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย ์

28 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

15,000 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย ์

29 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย และการป้องกันโรค 

โครงการเตรยีมความพร้อม
ควบคุม ป้องกันโรคระบาด 
โรคตดิต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรค
อุบัติใหม ่

10,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย ์

30 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการรักน้ำ  รักป่าเทศบาล
ตำบลบ้านตาด 

20,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย ์

31 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
เส้นทางวัฒนธรรมเทศบาล
ตำบลบ้านตาด  

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

32 
ด้านการท่องเที่ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

20,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, กองการแพทย ์ 

33 
 

  

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
บ้านตาด 

20,000.00 
 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต.  

34. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการวันสตรสีากล 20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

35. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการปกป้องสถาบันสำคญั
ของชาติ 

5,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

36. 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมประชาชน    
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 

5,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 

37 
ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯผู้นำ
หมู่บ้านและประชาชน 

40,000 
สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด อบต. 
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สรุปรายงานการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลบ้านตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำ 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ 

จำ 
นวน 
โครง  
การ 

งบประมาณ 

จำ 
นวน 
โครง  
การ 

งบประมาณ 

จำ 
นวน 
โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 14 385,000 5 90,000 2 20,860 2 20,860 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

31 14,960,255 9 5,386,690 2 4,996,233 2 4,996,233 

3.ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 370,000 5 210,000 1 116,125 1 116,125 

4.ด้านการบริการขั้น
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

170 149,427,100 22 4,350,000 12 4,225,250 11 3,615,250 

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพอนามัย และ
การป้องกันโรค 

64 22,226,400 8 1,431,080 6 1,393,675 6 1,307,595 

6.ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

15 5,900,000 4 10,000 1 5,960 1 5,960 

7.ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

10 5,705,000 7 62,000 2 57,000 2 57,000 

รวม 311 198,973,755 60 11,539,770 26 10,815,103 25 10,119,023 

 
   *** โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวนทั้งสิ้น 311 โครงการ  

               นำมาจัดทำเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 60  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          *** โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 60  โครงการ สามารถนำมาเบิกจ่าย 
               ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  จำนวน 26  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  43.33  
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 โครงการที่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ  
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมูที่ 1 (คุ้ม
โนนมะเขือ) 

   500,000.00  
 

  499,700.00  
 

   499,700.00  
 

300.00 

2. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 1   

   500,000.00  
 
   499,800.00  

 
    499,800.00  

 
200.00 

3. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
น้ำ หมู่ที่ 1 

   350,000.00  
 

333,000.00 333,000.00 17,000.00 

4. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

5. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 2 

350,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

6. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมติดตั้งราวกันตก 
หมู่ที่ 3 

200,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

7. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 
3 

390,000.00 365,500.00 365,500.00  24,500.00  
 

8. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 4 

350,000,00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

 
 
 
 
 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5         หน้า 26 
 

โครงการที่ยังได้ดำเนินการจา่ยขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ  
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 5   

60,000.00 60,000.00 - - 

10. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขุดวางท่อส่ง
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 

350,000.00 349,800.00 - - 

11. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำลอดถนนเช่ือม
คลองส่งน้ำห้วยบักเผ็ด 
หมู่ที่ 6   

50,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

12 ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 

250,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

13 ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาบาดาล หมู่
ที่ 7 

500,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

14. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

15. ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้ำประปา หมู่ท่ี 8 

300,000.00 ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

16 ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8  

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0 

17 ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 
 

500,000.00 499,700.00 499,700.00 300.00 

18 ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 10 

    450,000.00  ยังไม่ลงนามในสัญญา 
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เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

 
 
 
 

19 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 11 

    400,000.00  400,000.00 400,000.00 

0 

20 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 12   

    500,000.00  497,500.00 - 

- 

21 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 

    350,000.00  350,000.00 - 

- 

22 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 14 

    500,000.00  499,000.00 499,700.00 

300.00 

23 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 

    300,000.00  ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

24 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15   

     80,000.00  ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 

25 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
16  

    100,000.00  100,000.00 - 

- 

26 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที่ 16  

    300,000.00  300,000.00 300,000.00 

- 

27 

ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ำห้วยบักเผด็ หมู่ที่ 6  

    200,000.00  ยังไม่ลงนามในสัญญา 
 

- 
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*** สรุปภาพรวมการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปจัดทำงบประมาณ **** 
       1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  60  โครงการ 
       2. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  27  โครงการ 
                                                   รวมทั้งสิ้น  87  โครงการ 
 
       คิดเป็นร้อยละ   =   87 X 100 
                                                                   311 

=   27.97     
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ส่วนที่ ๔  

 

 สรุปผล ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 

                จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ระหว่างวนัที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้จากการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 
                   ข้อเสนอแนะ 
      1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณฯ  โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีหลายรายการ 
  ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิก – จ่าย  ได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
                                                 ความเห็นในทางปรับปรุงแก้ไข 
                            - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด   
  ในแผนการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สามารถ 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว  
           ข้อเสนอแนะ 
                ๒. โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปริมาณงานไม่สอดคล้อง 
  กับปริมาณงานที่นำมาจัดทำงบประมาณ ฯ  
   ความเห็นในทางปรับปรุงแก้ไข 
                            -  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  หากมีข้อ 
  จำกัดด้านงบประมาณ   ควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบเพ่ือไม่ให้เกิดความคาดหวัง  และความไม่ไว้  
  วางใจต่อการบริหารราชการ 
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ส่วนที่ ๔  
 

 สรุปผล ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 

                จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ระหว่างวันที่  ๑  ตลุาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้จากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 
                ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  

           311  โครงการ  สามารถนำมาดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
และจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน 27 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านบริการข้ันพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  มีโครงการในแผนพัฒนานาท้องถิ่น มากถึง  170 
โครงการ แต่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณ  ได้เพียง 57 โครงการ  
                 ความเห็นในทางปรับปรุงแก้ไข     
                       - ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ  ควรจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชน 

 เสนอความต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน 
                 ความเห็นในทางปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        - ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ หน่วยงานรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผน 

 ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า  เทศบาลตำบลบ้านตาด  มีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย คือ  
 ต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลัง  เนื่องจากงบเพ่ือการพัฒนามีจำนวนจำกัด แต่มีพ้ืนที่ในการพัฒนามากถึง 16 หมู่บ้าน   
 หากโครงการพัฒนาใช้งบประมาณสูงจะไม่สามารถดำเนินการได้ในปีเดียว  จะสามารถทำได้เป็นเพียงบางช่วงเท่านั้น 

             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


