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ประกาศ เทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ข้อ 29 (3) และ ข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล
หนองลาด ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหนองลาด  
     "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม น าการบริหาร บริการประชาชน" 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหนองลาด  
     1.จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา  

2.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน  
     3.ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย  
     4.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  
     5.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน  
    8.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลหนองลาด  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลหนองลาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ต่อไป 

 เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ
ที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1,420,000.00 10 1,420,000.00 10 1,360,000.00 10 1,360,000.00 11 1,390,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  

11 585,000.00 11 585,000.00 11 460,000.00 11 475,000.00 11 465,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

27 20,330,000.00 30 20,490,000.00 29 21,220,500.00 30 22,743,000.00 31 22,755,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แบบบูรณาการอย่างสมดลุ
ยั่งยืน 

4 200,000.00 4 200,000.00 4 200,000.00 4 200,000.00 5 220,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

36 12,780,000.00 38 13,390,000.00 57 13,460,000.00 53 13,383,000.00 49 13,665,000.00 

รวม 88 35,315,000.00 93 36,085,000.00 111 36,700,500.00 108 38,161,000.00 107 38,495,000.00 

  

   จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศ

บัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 19,758,090 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  7 115,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 19 17,882,090.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุยั่งยนื 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 25 1,741,000.00 

รวม 56 19,758,090.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลหนองลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการเลี้ยงปลาในบ่อ
ดิน 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ
เกษตรกรรมของ
ต าบลหนองลาด 

ประชาชนภายใน
เขต ต.หนองลาด 

2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการใช้สารชีวภาพ
ทางการเกษตร 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ
เกษตรกรรมของ
ต าบลหนองลาด 

ประชาชนภายใน
เขต ต.หนองลาด 

3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝายมีชีวิต 0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะดิน ชะลอน้ า
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ า 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการภูไทร าลึก 0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

ร่วมงานวันภูไท
ร าลึก ทุกวันท่ี 6 
เมษายน ของทุกปี 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรม ต่าง ๆ 
ทางศาสนา 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการประเพณีแข่ง
เรือยาว 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดประเพณีแข่ง
เรือยาวภายใน
เขต ต.หนองลาด 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

85,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดประเพณลีอย
กระทงภายในเขต 
ต.หนองลาด 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการฝึกอบรมการ 
สวดสรภญัญะ 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนภายใน
เขต ต.หนองลาด 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

30,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนภายใน
เขต ต.หนองลาด 



4 
 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของกลุ่ม อาชีพเป็น
ทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ประชาชนภายใน
เขตต าบลหนอง
ลาด 

11.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือให้คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิต 
เป็นอยู่ดีขึ้น 

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบล
หนองลาด 

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ต าบลหนองลาด
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบล
หนองลาด 

13.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพชีวิต
ที่ดีของ ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายใน
เขตต าบลหนอง
ลาด 

14.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

15.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
เบื้องต้นในชุมชน 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด (26 
มิถุนายน ) 

16.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 75,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสวสัดิการ
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์หรือ ผู้
ติดเชื้อ HIV 

17.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่ 
คุณธรรมกลา้คิด กลา้ 
แสดงออก 

เด็กภายในเขต
ต าบลหนองลาด 

18.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเชิงรุก 

0.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ภายในเขต ต.
หนองลาด 

19.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลร้านคา้ แผง
ลอยและร้านขายของ
ช า 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
และสนบัสนุนบริการ
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

ร้านค้า/แผงลอย/
ร้านขายของช า
ภายในเขตต าบล
หนองลาด 

20.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

0.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีความรู้และ
เห็นคุณคา่ของพืช
สมุนไพรไทย 

ประชาชนภายใน
เขตต าบลหนอง
ลาด 
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21.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพท่ีดีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในเขตต าบล
หนองลาด 

22.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,259,200.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสวสัดิการ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ

23.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ  3,902,400.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจัดสวสัดิการ
ให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการ 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
บริหารศึกษา 

686,890.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองลาด  

25.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ค่าอาหารเสรมิ (นม)  985,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เด็กเล็ก/เด็ก
อนุบาล/เด็ก ป.1-6 
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองลาด /
เด็กอนุบาล/ป.1-
6 สังกัด สพฐ. 

26.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

1,676,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้
เด็กอนุบาล/ป.1-6 
สังกัด สพฐ.ได้รับ
อาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กอนุบาล/ป.1-
6 สังกัด สพฐ. 

27.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า  

48,000.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อลดความเสีย่ง
จาก การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า และควบคุม
จ านวน ประชากร
สัตว์เลี้ยง 

จ านวนประชากร 
สัตว์เลี้ยง 

28.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการส ารวจข้อมลู
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 

9,600.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อลดความเสีย่ง
จาก การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า และควบคุม
จ านวน ประชากร
สัตว์เลี้ยง 

ส ารวจจ านวน
ประชากร สตัว์
เลี้ยง 

29.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ 1-11 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ

โครงการปลูกปุาปล่อย
พันธุ์ปลาเฉลมิพระ
เกียรต ิ

20,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา
ปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญแสดงถึงความ

ภายในเขต ต.
หนองลาด 
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พลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุยั่งยืน 

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับ
ชุมชน 

31.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการมี 
ส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและ ก าจัด
ของเสียอันตรายใน
ชุมชน 

0.00 
กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อให้ประชาชนรู้
วิธีการก าจัดขยะ 

ประชาชนภายใน
เขต ต.หนองลาด 

32.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพังโคน 

40,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

 
ขยายเขตไฟฟูา
ภายในเขตต าบล
หนองลาด 
 

33.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
การ เกิดอุบัตเิหตุที่
อาจ เกิดขึ้นบนท้อง
ถนน ประชาชน
ตระหนักถึง อันตราย
จากการขับข่ี 

ภายในเขต ต.
หนองลาด 

34.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ ทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

10,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
การ เกิดอุบัตเิหตุที่
อาจ เกิดขึ้นบนท้อง
ถนน ประชาชน
ตระหนักถึง อันตราย
จากการขับข่ี 

ภายในเขต ต.
หนองลาด 

35.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการจดัท าแนว
ปูองกัน ไฟปุา 

30,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเตรียมการและ
ปูองกันไฟปุาในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองลาด 

ภายในเขต ต.
หนองลาด 

36.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและซักซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ศักยภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของ (อป
พร.) 

จัดอบรมให้แก่ 
อปพร. ในสังกัด
เทศบาล ต าบล
หนองลาด 

37.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ในสถานศึกษา 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อฝึกอบรมเด็กและ
ครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจในทักษะและ
ความสามารถในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง/
โรงเรียน 3 แห่ง 

38.  
ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการกิจกรรมวัน
อาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

20,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ 
สมาชิก อปพร.  

อปพร. ในสังกัด
เทศบาล ต าบล
หนองลาด 
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และความมั่นคง ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

39.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อุดหนุนส านักงานกิ่ง
กาชาด อ าเภอวาริชภมู ิ 

20,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนการ
สร้างรายได้น า ไปจดั
กิจกรรมสาธารณกุศล 

ส านักงานกิ่ง
กาชาด อ.วาริช
ภูม ิ

40.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ทั้งในและ
นอกสถานท่ี 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน 
และสร้างจิตส านึกใน 
การบริการประชาชน 
ให้แก่บุคลากร 

จัดฝึกอบรมให้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง  

41.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี 

25,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร 
พนักงาน เทศบาล
และพนักงานจ้าง
ประชาชนท่ัวไป 

42.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
กระบวนการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ภายในเขตต าบล
หนองลาด 

43.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

จัดฝึกอบรมให้แก่ 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

44.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

0.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 มีความรู้
เกี่ยวกับการมสี่วน
ร่วม 

45.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง  

678,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาเทศบาลต าบล
หนองลาดหรือ
เลือกตั้งท่ัวไป 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
หนองลาดหรือ
เลือกตั้งท่ัวไป 

46.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแวงน้อย หมู่
ที่ 7 (ต่อจากตัวเดมิ
บริเวณหน้าบ้านนาง
สุดใจ ศรลีาลดั) 

75,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

47.  
ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 

65,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง ภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
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และความมั่นคง ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ 
หมู่ที่ 2 (ต่อจากตัวเดิม 
ข้างถนนสายบ้านค้อ-
บ้านเล่า) 

48.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
จ าปา หมู่ที่ 11 (เริ่ม
จากต่อตัวเดมิข้างถนน
สายจ าปาค าปูุตา) 

100,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง ภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

49.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
จ าปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจาก 
ต่อตัวเดมิข้างถนนสาย
บ้านจ าปา บ้านค้อ
เขียว) 

100,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง ภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

50.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
จ าปาทอง หมู่ที่ 10 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ
หน้าบ้านนางรัตนา 
ภาวะโพธ์ิ - หน้าบ้าน
นายสวาท สรุินราช) 

100,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

51.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ 
หน้าบ้านนางสมจติร 
ค าพวงชัย) 

88,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

52.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ - 
หน้าบ้านนางมาลยั 
โอตพล) 

80,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
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53.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองบาก หมู่ที่ 8 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ - 
หนา้บ้านนายวังชัย 
ส านึก - หน้าบ้านนาย
สาคร ส านึก) 

103,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

54.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองลาด หมู่ที่ 9 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ - 
หน้าบ้านนายค้ า โพธิ์มี
บุญ - หน้าบ้านนาย
สุวรรณทอง แก้วค า
สอน 

100,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

55.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองลาด หมู่ที่ 1 
(เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ - 
หน้าบ้านนายบรรหา 
เหล่าพรม) 

34,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

56.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองลาด หมู่ที่ 1 
(เริ่มจากสี่แยกข้าง
ถนนลาดยางสายวาริช 
บ้านขาว - หน้าบ้าน
นางเคียม สรุินทะ) 

63,000.00 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลหนองลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จ านวนเงิน 19,538,090 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 31 โครงการ จ านวนเงิน 19,366,977 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  2 115,000.00 2 115,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

9 17,491,994.26 9 17,491,994.26 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุยั่งยืน 

1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

19 1,739,982.33 19 1,739,982.33 

รวม 31 19,366,976.59 31 19,366,976.59 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหนองลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

75,000.00 72,500.00 72,500.00 2,500.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลร้านคา้ 
แผงลอยและร้าน
ขายของช า 

20,000.00 19,980.00 19,980.00 20.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,259,200.00 10,258,300.00 10,258,300.00 900.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

3,902,400.00 3,902,000.00 3,902,000.00 400.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

686,890.00 660,565.00 660,565.00 26,325.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) (ยกเลิก) 

985,000.00 889,849.26 889,849.26 95,150.74 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 

1,676,000.00 1,636,000.00 1,636,000.00 40,000.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการส ารวจ
ข้อมูลสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

9,600.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 

12.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แบบบูรณาการอย่างสมดลุ
ยั่งยืน 

โครงการปลูกปุา 
ปล่อยพันธ์ุปลา 
เฉลิมพระเกียรต ิ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
พังโคน 

40,000.00 39,440.23 39,440.23 559.77 

14.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

15.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

16.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการจดัท า
แนวปูองกันไฟปุา 

30,000.00 29,995.00 29,995.00 5.00 

17.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการกิจกรรม
วันอาสาสมคัร
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

20,000.00 19,939.00 19,939.00 61.00 
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ภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

18.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

อุดหนุนส านักงาน
กิ่งกาชาดอ าเภอ
วาริชภูม ิ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี 

25,000.00 24,890.00 24,890.00 110.00 

20.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง 

678,000.00 677,758.10 677,758.10 241.90 

21.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
หนองแวงน้อย หมู่
ที่ 7 ( ต่อจากตัว
เดิมบริเวณหน้า
บ้านนางสุดใจ ศรี
ลาลดั ) 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

22.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านค้อ 
หมู่ที่ 2 ( ต่อจาก
ตัวเดิม ข้างถนน
สายบ้านค้อ – 
บ้านเล่า ) 

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 

23.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านจ าปา 
หมู่ที่ 11 ( เริ่ม
จาก ต่อตัวเดมิข้าง
ถนนสายจ าปาค า
ปูุตา ) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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ความมั่นคง ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านจ าปา 
หมู่ที่ 5 ( เริ่มจาก 
ต่อตัวเดมิข้างถนน
สายบ้านจ าปา 
บ้านค้อเขียว ) 

25.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านจ าปา
ทอง หมู่ที่ 10 ( 
เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ
หน้าบ้านนางรัตนา 
ภาวะโพธ์ิ – หน้า
บ้านนายสวาท สุ
รินราช ) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

26.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านดอน
ยาวน้อย หมู่ที่ 6 ( 
เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ 
หน้าบ้านนางสม
จิตร ค าพวงชัย ) 

88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 

27.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้านดอน
ยาวใหญ ่หมู่ที่ 3 ( 
เริ่มจาก ต่อตัวเดมิ 
– หน้าบ้านนาย
มาลัย โอตพล ) 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

28.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้าน
หนองบาก หมู่ที่ 8 
( เริ่มจาก ต่อตัว
เดิมหน้าบา้นนาย
วังชัย ส านึก – 
หน้าบ้านนาย

103,000.00 103,000.00 103,000.00 0.00 



14 
 

สาคร ส านึก ) 

29.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิด ภายใน 
หมู่บ้าน บ้าน
หนองลาด หมู่ที่ 9 
( เริ่มจาก ต่อตัว
เดิมบ้านนายค้ า 
โพธิ์มีบุญ – หน้า
บ้านนายสุวรรณ
ทอง แก้วค าสอน ) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

30.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองลาด 
หมู่ที่ 1 (เริ่มจาก
ต่อตัวเดมิ-หนา้
บ้านนายบรรหา 
เหล่าพรม) 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 

31.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป พร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองลาด 
หมู่ที่ 1 (เริ่มจากสี่
แยกข้าง
ถนนลาดยางสาย
วาริช บ้านขาว-
หน้าบ้านนางเคียม 
สุรินทะ) 

63,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลหนองลาด วาริชภูมิ จ.สกลนคร  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ า
นว

น 
โค
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กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ
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ร 

งบ
ปร
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าณ

 

จ า
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น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร
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าณ

 

จ า
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น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1,360,000.00 3 0.00 - - - - 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและ
การท่องเท่ียว  

11 475,000.00 7 115,000.00 2 115,000.00 2 115,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

30 22,743,000.00 19 17,882,090.00 9 17,491,994.26 9 17,491,994.26 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลยั่งยืน 

4 200,000.00 2 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

53 13,383,000.00 25 1,741,000.00 19 1,739,982.33 19 1,739,982.33 

รวม 108 38,161,000.00 56 19,758,090.00 31 19,366,976.59 31 19,366,976.59 

 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ปี 64 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนา เฉพาะปี 64  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 3 30 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว  11 7 63.63 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

30 19 63.33 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุยั่งยืน 

4 2 50 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

53 25 49.05 

รวม 108 56 51.85 
 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 

 (31 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  108 38,161,000.00 

28.70 55.35 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 56 19,758,090.00 

3 สามารถด าเนินการได ้ 31 19,366,976.59 
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การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมสง่เสริม 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลหนองลาด....... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
      เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
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โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
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โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลร้านค้า แผงลอยและร้านขายของช า 

 

 

 

 

 

 

 

   

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิี 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
 

 

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงน้อย หมู่ 7  

(ต่อจากตัวเดิมบริเวณบ้านนางสุดใจ ศรีลาลัด) 

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 

(ต่อจากตัวเดิม ข้างถนนสายบ้านค้อ - บ้านเล่า) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านจ าปา หมู่ที่ 11 

(เริ่มจากตัวเดิมข้างถนนสายจ าปาค าปู่ตา) 

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านจ าปา หมู่ที่ 5 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิมข้างถนนสายบ้านจ าปา บ้านค้อเขียว) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านจ าปาทอง หมู่ที่ 10 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางรัตนา ภาวะโพธิ์ – หน้าบ้านนายสวาท สุรินราช) 

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนางสมจิตร ค าพวงชัย) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิม – หน้าบ้านนางมาลัย โอตพล) 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเร็จรูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิม – หน้าบ้านนายวังชัย ส านึก – หน้าบ้านนายสาคร ส านึก) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิมหน้าบ้านนายค้ า โพธิ์มีบุญ – หน้าบ้านนายสุวรรณทอง แก้วค าสอน) 

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 

(เริ่มจาก ต่อตัวเดิม – หน้าบ้านนายบรรเทา เหล่าพรม) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหล่อส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 

(เริ่มจากสี่แยกข้างถนนลาดยางสายวาริช บ้านขาว – หน้าบ้านนางเคียม สุรินทะ) 

 
โครงการลงหินลูกรังภายในเขตต าบลหนองลาด 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารการศกึษา 

 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมขี้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลหนองลาดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

 
 
 

 


