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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

******************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๑2 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลหนองลาด ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหนองลาด 
"ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ควบคู่ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 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 าบลหนองลาดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลหนองลาด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่  16  
พฤษภาคม  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1,420,000 10 1,420,000 10 1,360,000 10 1,360,000 10 1,360,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

11 585,000 11 585,000 11 460,000 11 475,000 11 465,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

27 20,330,000 30 20,490,000 29 21,220,500 30 22,743,000 30 22,735,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลยั่งยืน 

4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 

ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

36 12,780,000 38 13,390,000 57 13,460,000 53 13,383,000 42 12,395,000 

รวม 88 35,315,000 93 36,085,000 111 36,700,500 108 38,161,000 97 37,155,000 

 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2563  เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ 
งบประมาณ 22,798,781  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 1,072,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว 7 340,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 20 18,854,266 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
ยั่งยืน 

2 70,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 34 2,462,515 

รวม 68 21,805,335 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลหนองลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 20,376,399.18 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 41 
โครงการ จ านวนเงิน 20,376,399.18 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 978,000 2 978,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 1 84,900 1 84,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

12 17,310,458.18 12 17,310,458.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุยั่งยืน 

1 19,990 1 19,990 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมา 
ภิบาลและความมั่นคง 

25 1,983,051 25 1,983,051 

รวม 41 20,376,399.18 41 20,376,399.18 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหนองลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการขุด
ลอกห้วยน้ ากุด
ค้าง (ตอนล่าง) 
บ้านจ าปา หมู่ 
5 

496,000 489,000 489,000 7,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการขุด
ลอกห้วยน้ า
ยาม (ตอนบน) 
บ้านหนองแวง
น้อย หมู่ 7 

496,000 489,000 489,000 7,000 

3 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง 

85,000 84,900 84,900 100 

4 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

10,504,800 9,954,700 9,954,700 550,100 
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5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

100,000 76,000 76,000 24,000 

6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

4,300,000 3,712,000 3,712,000 588,000 

7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

20,000 20,000 20,000 0 

8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

42,660 42,660 42,660 0 

9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการ
ส ารวจข้อมลู
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ฯ 

16,200 4,266 4,226 11,934 

10 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

40,000 40,000 40,000 0 

11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

711,160 630,960 630,960 80,200 

12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

993,440 923,872.18 923,872.18 69,567.82 

13 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
 

220,000 220,000 220,000 0 
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14 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

อุดหนุน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

1,666,000 1,666,000 1,666,000 0 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

อุดหนุน
ส านักงานกิ่ง
กาชาด อ.วาริช
ภูม ิ

20,000 20,000 20,000 0 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แบบบูรณาการอย่าง
สมดลุยั่งยืน 

โครงการปลูก
ปุา ปล่อยพันธุ์
ปลา เฉลมิพระ
เกียรต ิ

20,000 19,990 19,990 10 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

10,000 10,000 10,000 0 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการจดัท า
แนวปูองกันไฟ
ปุา 

30,000 29,990 29,990 10 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

100,015 100,015 100,015 0 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานท้ัง
ในและนอก
สถานท่ี 

250,000 249,990 249,990 10 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐ
พิธี 
 
 

25,000 25,000 25,000 0 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
 
 
 

294,500 10,556 10,556 283,994 
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23 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านขาว หมู่ที่ 
4 (เริ่มจากต่อ
ตัวเดิมหน้า
บ้านนางบัว
ลอย ตาระ
บัตร-หน้าบ้าน
นายเพชราช 
ไตรทิพย์) 

70,000 70,000 70,000 0 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปาทอง 
หมู่ที่ 10 (เริ่ม
จากต่อตัวเดมิ
ซอยข้าง
ปั๊มน้ ามัน) 

116,000 116,000 116,000 0 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
บ้านดอนยาว
น้อย หมู่ที่ 6 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิ 
ซอยข้างบ้าน
นายบุญมี เสียง
เพราะ) 

70,000 70,000 70,000 0 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านค้อ หมู่ที่ 
2 (ต่อจากตวัเดิม 
ข้างถนนสายบา้น
ค้อ-บ้านเล่า) 

70,000 70,000 70,000 0 
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27 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปา หมู่
ที่ 11 (ต่อจาก
ตัวเดิมข้างถนน
ไปบ้านค าปูตุา 
เข้ามาใน
หมู่บ้าน) 

86,000 85,900 85,900 100 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปา หมู่
ที่ 11 (ต่อจาก
ตัวเดิมหน้า
บ้านนายมณี 
มูลอุดม-สี่แยก
หลังวัด) 

30,000 30,000 30,000 0 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปา หมู่
ที่ 5 (เริ่มจาก
ต่อตัวเดมิ-
ถนนลาดยาง
สายวาริช-
หนองแวง) 

38,000 38,000 38,000 0 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปา หมู่
ที่ 5 (เริ่มจาก
ต่อตัวเดมิทาง
ไปบ้านค้อ
เขียว-หน้าบ้าน
นายปรีดา 
กัลยาไสย) 

38,000 38,000 38,000 0 
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31 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านจ าปา หมู่
ที่ 5 (เริ่มจาก
ต่อตัวเดมิ-หน้า
บ้านนายพินิจ 
พรมผัน) 

42,000 41,900 41,900 100 

32 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านดอนยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 
(เริ่มจากต่อตัว
เดิมหน้าบา้น
นางสาว
ส าเนียง 
ส าราญพัด) 

74,000 74,000 74,000 0 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านหนองบาก 
หมู่ที่ 8 (เริ่ม
จากต่อตัวเดมิ
ทางไปบ้าน
นายอินแปลง 
บุตรวงค์) 

97,000 97,000 97,000 0 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านหนองลาด 
หมู่ที่ 9 (ต่อ
จากตัวเดมิข้าง
ร้านค้าไปทาง
ถนนลาดยาง
สายวาริช-
หนองแวง) 

139,000 139,000 139,000 0 
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35 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านหนองลาด 
หมู่ที่ 1 (เริ่ม
จากหน้าบ้าน
นายสุวัชชัย ศรี
ส าราญ-นาย
ปัญหา เหล่า
พรม) 

44,000 43,900 43,900 100 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านหนองลาด 
หมู่ที่ 1 (เริ่ม
จากหน้าบ้าน
นายอุทัย 
ส านึก –ไปทาง
บ้านนายบุญมี 
บาลลา) 

70,000 70,000 70,000 0 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหล่อ
ส าเรจ็รูป 
พร้อมฝาปดิ 
บ้านหนองแวง
น้อย หมู่ที่ 7 
(เร่ิมจากต่อตัว
เดิมข้างถนนสาย
บ้านหนองแวง
น้อย-บ้านขาว) 

66,000 65,800 65,800 200 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
จ าปา หมู่ 11 

187,000 187,000 187,000 0 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
จ าปา หมู่ 5 

41,000 41,000 41,000 0 
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40 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
ดอนยาวน้อย
หมู่ 6 

  
.067,000 

67,000 67,000 0 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการลงหิน
ลูกรังภายใน
เขตต าบล
หนองลาด 

213,000 213,000 213,000 0 

 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

เทศบาลต าบลหนองลาด วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1,360,000 5 1,072,000 2 978,000 2 978,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

11 460,000 7 340,000 1 84,900 1 84,900 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

29 21,220,500 20 18,854,266 12 17,310,458.18 12 17,310,458.18 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แบบบูรณาการอย่างสมดลุ
ยั่งยืน 

4 200,000 2 70,000 1 19,990 1 19,990 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

57 13,460,000 34 2,462,515 25 1,983,051 25 1,983,051 

รวม 111 36,700,500 68 22,798,781 41 20,376,399.18 41 20,376,399.18 
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ระดับความส าเร็จการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2563 

โครงการที่น ามาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณ  พ.ศ.

2563 

โครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  2563 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

10 5 2 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา้ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว  

11 7 1 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน  

29 20 12 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
สมดลุยั่งยืน  

4 2 1 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ีตามหลักธรรมมาภิบาล   

57 34 25 

รวม 111 68 41 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 
61.26 36.93 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการขุดลอกห้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว    
โครงการประเพณีลอยกระทง 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน  
โครงการมอบเบี้ยยังชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน  
โครงการอาหารกลางวัน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน   
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน   
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน  
โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล   
โครงการลงหินลูกรังภายในเขตต าบลหนองลาด 

 
 

          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลหนองลาดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                       
                     ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2563                                               

 
 


