
 

ประกาศ เทศบาลต าบลบ้านบาก 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านบาก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลบ้านบาก ดังนี้  

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านบาก  

"การคมนาคมดี เศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรม ก้าวน าคุณภาพชีวิต" 

 

 



พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านบาก  

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งส่งเสริมภาค
เกษตรกรรมที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มีและสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  

๒. พัฒนาและส่งเสริมประชนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ที่ยั่งยืนในภาคประชาคม  
๓. ส่งเสริมประเพณี ค่านิยม และพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สู่เยาวชนในอนาคต  
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีความเข้มแข็ง เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวทางปัรชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือ เกิดสมุดทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข การกีฬาและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านบาก 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการท่องเที่ยว 
๓. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. ด้านการเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ 

อปท.มีความเข็มแข็ง 

การวางแผน 
เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้ก าหนดโครงการ
ที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 

 

 

 

 



การก าหนดโครงการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน  ๗๖  โครงการ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๙ ๒,๐๒๖,๖๘๐ 
ด้านการท่องเที่ยว - - 
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๗ ๑,๔๐๖,๕๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๑๘ ๔,๙๓๒,๔๐๐ 
ด้านการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มศักยภาพส่งเสริม
สนับสนุนให้ อปท. มีความเข็มแข็ง 

๒๕ ๑๙,๑๓๔,๔๒๐ 

รวม ๗๙ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลบ้านบาก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
จ านวน  ๔๘  โครงการ จ านวนเงิน ๒๓,๖๖๔,๔๒๙.๗๔  บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (โพดุล) จ านวน ๑๑ โครงการ จ านวนเงิน ๔,๖๕๙,๐๐๐ บาท  

2561 2561 2562 2562 2563 2563 2564 2564 2565 2565
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

      47   30,530,500       50   32,142,500       98    63,231,500     121    93,791,500     119    85,711,500     135   305,407,500 

ด้านการท่องเท่ียว        1         20,000        1         20,000        2          90,000        3        790,000        3        790,000        3      1,710,000 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

      29     1,668,000       29     1,668,000       37      1,888,000       39      1,903,000       38      1,903,000       39      9,030,000 

ด้านการเศรษฐกจิ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม

      18     2,721,000       23     4,251,000       53      5,346,000       56      7,116,000       56      7,616,000       56    27,050,000 

ด้านการอืน่ๆ ท่ี
สอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐ 
และการเพิม่
ศักยภาพของเทศบาล

      57   24,991,000       57   24,991,000       57    24,601,000       56    24,581,000       56    24,581,000       60   123,745,000 

รวม     152   59,930,500     160   63,072,500     247    95,156,500     275  128,181,500     272  120,601,500     293  466,942,500 

รวม
ยทุธศาสตร์



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลบ้านบาก ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน         98           63,231,500 9            2,026,680 8 889,035.74          11 4,659,000.00        

ด้านการท่องเทีย่ว           2                90,000 0                     -   0 -                    0 -                    

ด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม         37            1,888,000 27            1,406,500 18 1,073,940.00 0 -                    
ด้านการเศรษกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม         53            5,346,000 18            4,932,400 7 4,752,300.00        0 -                    

ด้านการอืน่ๆ ทีส่อดคล้องกบันโยบาย
รัฐบาลยุทธศาสตร์การพฒันาเพิม่ศักยภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท.มคีวามเข็มแข็ง

        57           24,601,000 25          19,134,420 15 16,949,143.00      0 -                    

รวม        247          95,156,500          79          27,500,000 48 23,664,429.74     11 4,659,000.00       

ยทุธศาสตร์

การด าเนินโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ปี ๒๕๖๓)

เทศบัญญติังบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ งบเทศบัญญติัฯ ประจ าปี ๒๕๖๓

งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย
เพ่ือกรณฉุีกเฉิน (โพดุล)

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 72.59% 20.70% 9.18% 3.21% 88.89% 43.87% 122.22% 229.88%
ด้านการท่องเท่ียว 66.67% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 94.87% 20.91% 72.97% 74.50% 66.67% 76.36% 0.00% 0.00%
ด้านการเศรษกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม 94.64% 19.76% 33.96% 92.26% 38.89% 96.35% 0.00% 0.00%

ด้านการอืน่ๆ ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
รัฐบาลยุทธศาสตร์การพฒันาเพิม่ศักยภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท.มคีวามเข็มแข็ง

95.00% 19.88% 43.86% 77.78% 60.00% 88.58%

0.00% 0.00%
รวม 84.30% 20.38% 31.98% 28.90% 60.76% 86.05% 13.92% 16.94%

ยทุธศาสตร์
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ปี 

๒๕๖๓)    คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

   เทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย
               ประจ าปี ๒๕๖๓    

       คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

การด าเนินโครงการ   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

งบเทศบัญญติัฯ ประจ าปี ๒๕๖๓
งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย

เพ่ือกรณีฉุกเฉิน (โพดุล)

      หมายเหตุ : วิธกีารคิดค านวณเปอร์เซ็นต์ (%) 
                    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ปี ๒๕๖๓ ค านวณจาก 
      เปอร์เซ็นต์แผนพฒันาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ = จ านวนโครงการ/งบประมาณในแต่ด้านหารด้วยจ านวนโครงการ/งบประมาณรวมท้ังหมดของด้านนั้นๆ คณูด้วยหนึ่งร้อย
                    เทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ค านวณจาก 
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ = จ านวนโครงการ/งบประมาณในแต่ด้านหารด้วยจ านวนโครงการ/งบประมาณจากแผนพฒันาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ 
      ของด้านนั้นๆ คณูด้วยหนึ่งร้อย
                    การด าเนินโครงการ ค านวณจาก 
      เปอร์เซ็นต์การด าเนินโครงการ = จ านวนโครงการ/งบประมาณในแต่ด้านหารด้วยจ านวนโครงการ/งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ของด้านนั้นๆ คณูด้วยหนึ่งร้อย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ในเขตพ้ืนที่ โดย

ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลบ้านบากทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   มกราคม ๒๕๖๔ 

                                                             
(นายศราวุฒิ  สวัสดิผล) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก 

 

 

 

 

 

 

 


