
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

....................................................... 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 
 

  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนี้  
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563) มีจำนวนทั้งหมด 
198 โครงการ 
สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565)(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562)                 
ได้จำนวน 165  โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 108 โครงการ งบประมาณ 35,611,100.14 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีจำนวน  13  
โครงการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 
 ถนน คสล.  

1 ปรับปรุงถนน คสล.สายสามแยกหน้าวัดไปถึงสามแยกบ้านนายสมชัย  แม้นสุข หมู่ที่ 
4 บ้านสมสะอาด  

ดำเน ินการแล ้วโดย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
อำเภอ 

 ประปา  
2 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง หมู่ที่ 25 บ้านโนนทรัพย์  349,000 
 ไฟฟ้า  

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นรีสอร์ทเมืองโบราณ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า 150,000 
4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายอ่างเก็บน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด 300,000 
5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่ำสายบ ้านนายเหล ือไปบ ้านโนนส ุขส ันต์  หม ู ่ท ี ่  10                                

บ้านหนองสำราญ 
100,000 

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่ำสายบ ้านแขมเจร ิญไปบ ้านเหล ่าเจร ิญ  หม ู ่ท ี ่  16                            
บ้านแขมเจริญ  

85,000 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนายทองดี   ศรชัย   หมู่ที่ 16  บ้านแขมเจริญ  65,000 
8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางระพิน ริป ันโน ไปห้วยตลาด หมู ่ท ี ่  17                     

บ้านเมืองใหม่  
25,000 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

9 ขยายเขตไฟฟ้าซอยช่างอำนาจ  หมู่ที่ 18 บ้านชัยมงคล  60,000 
10 ขยายเขตไฟฟ้าข้างวัดเทพเกษม (รอบวัด) หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม  200,000 
11 เพ่ิมเฟสไฟฟ้าถนนหนองไฮ หมู่ที่ 30 บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา  100,000 
12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายสมศักดิ์ไปบ้านนางน้อย(หนองไฮ) หมู่ที ่ 32                     

บ้านร่องรวมวุฒิ  
300,000 

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนายวิร ัตน์ หินอ่อน–วัดป่าไทรงาม หมู ่ที ่ 35                                  
บ้านทุ่งไทรงาม  

150,000 

รวม    13   โครงการ 1,884,000 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจำนวน  63  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

1 อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  20,000 
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน (ทำเทียน)  37,500 
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง  37,400 
4 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไม้  31,900 
5 โครงการฝึกอบรมอาชีพอาหารไทย  17,500 
6 โครงการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ 17,495 
7 อบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี  9,600 
8 คัดเลือกยกย่องและเชิดชูสตรีดีเด่น  1,200 
9 อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น  12,000 

10 จัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

11 จัดทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึง  ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

12 คัดเลือกและยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุดีเด่น  1,500 
13 อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ    15,900 
14 อบรมการทำบัญชีครัวเรือนกลุ่มแม่บ้าน ดำเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณของอบต.
บ ู รณากา รร ่ วมกั บ
อำเภอ 

15 อบรมให้ความรู้กองทุนพัฒนาสตรี  ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของอบต.
บ ู รณากา รร ่ วมกั บ
อำเภอ 

16 คัดเลือกและยกย่องครอบครัวอบอุ่นดีเด่น  ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

17 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ   ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของอบต.
บ ู รณากา รร ่ วมกั บ
ก.ศ.น. 

18 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติด 

16,125 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  30,000 
20 โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   47,900 
21 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 36,410 
22 โครงการอบต.พาหมอมาคำคิง  33,000 
23 โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุภาพ และรณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและ

ระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีแบบบูรณาการ   
13,800 

24 โครงการสร้างเครือข่ายห่วงใย ใกล้เรา 1669 อบต.เมืองเดช  27,750 
25 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (จ้างเหมา

บริการ) 
1,053,000 

26 โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพดี   27,200 
27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข  29,750 
28 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสาตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจ ุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี 

ดำ เน ิ นก า ร โดย ใ ช้
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอุดหนุนมาให้ 

29 เงินอุดหนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสาตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี 

ดำ เน ิ นก า ร โดย ใ ช้
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอุดหนุนมาให้ 

30 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพ้ืนที่ อบต.เมืองเดช  

1,054,504.14 

31 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.      
เมืองเดช  

1,963,100 

32 โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เมืองเดช  306,000 
33 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 13,858 
34 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 216,000 
35 โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.                 

เมืองเดชทั้ง 5 แห่ง 
15,850 

36 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเดช 16,060 
37 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 98,851 
38 โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจลูกหลาน 9,750 
39 โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 40,000 
40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

160,000 

41 โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเยาวชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 29,050 
42 โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 
43 โครงการสื่อการสอนแทนใจเพ่ือลูกน้อย ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
44 โครงการหนูน้อยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
45 โครงการหนูน้อยนักออม ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
46 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เร ียนรู ้ท ี ่หลากหลายเหมาะสมตามวัย                     

(การเรียนรู้แบบโครงงาน) 
ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 

47 โครงการเล่านิทานผูกพันฉันท์ครอบครัว ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

48 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุคนพิการและสตรีตั้งครรภ์  15,000 
49 ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
50 ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
51 โครงการอนุรักษ์พันธ ุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 

52 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล 19,625 
53 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 12,650 
54 ก่อสร้างหอกระจายข่าวใหม่ทั้งระบบ หมู่ที่ 3 บ้านแขม  130,500 
55 ปรับปรุงหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ 114,500 
56 ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองหัวลิง 298,500 
57 การจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,325,400 
58 การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,539,200 
59 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000 
60 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 537,500 
61 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ดำเนินการแล้วโดยใช้

งบบำรุงและซ่อมแซ่ม 
62 โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล  ดำเนินการแล้วโดยใช้

งบบำรุงและซ่อมแซ่ม 
63 โครงการทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล  ดำเนินการแล้วโดยใช้

งบบำรุงและซ่อมแซ่ม 
รวม   63  โครงการ 31,642,828.14 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน  9  โครงการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 
1 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง 
3,500 

2 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ 4,000 
3 โครงการกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์  4,000 
4 โครงการถนน สะอาด ปลอดขยะสู่เมืองน่าอยู่ 225,000 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

5 โครงการสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ชุมชน โรงเรียน ใส่ใจ ลดและคัดแยก
ขยะลดโลกร้อน 

24,100 

6 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนในการจัดการน้ำเสียในชุมชน (LPA ข้อ 
6.2.3 และ นส.สถ.ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 397 ลว. 21 ก.พ.2560)  

19,200 

7 โครงการณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day 19,230 
8 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 52,550 
9 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  10,000 

รวม   9   โครงการ 361,580 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน 6 โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

1 โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของทางศาสนา ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 243,385 
3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช 18,965 
4 โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ดำเนินการโดย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
5 โครงการจัดนิทรรศการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  74,250 
6 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การแกะสลักเทียนพรรษาเพ่ือการพัฒนาเป็นอาชีพและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเมืองเดช 
37,089 

รวม   6   โครงการ 373,689 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวน  
5  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

1 โครงการตั้งจุดบริการและป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 23,355 
2 โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย 17,100 
3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตและกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ 41,968 
4 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน 20,660 
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านป้องกันภัย 100,000 

รวม   5  โครงการ 203,083 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีจำนวน  12  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นท่ี  

ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย สำหรับประชาชน  13,715 
3 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 21,500 
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการการพัฒนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชและศึกษาดูงาน 
256,565 

5 โครงการพัฒนาองค์กร (OD)ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
และศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 

301,290 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เบิกจ่ายจำนวน 

6 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอำเภอเดชอุดม (สถานที่กลาง)  

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของอบต.
เนื ่องจากงบประมาณ
ท ี ่ ห น ่ ว ย ง า น อื่ น
อุดหนุนมามีเพียงพอ 

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื ่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน 

12,850 

8 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี และสำรวจภาษี 108,000 
9 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูลกองคลัง 108,000 

10 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการกองสวัสดิการสังคม 108,000 
11 จ้างเหมาคนพิการช่วยงานพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม 108,000 
12 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 108,000 

รวม   12   โครงการ 1,145,920 
รวมทุกยุทธศาสตร์ มีจำนวน 108  โครงการ 35,611,100.14 

 
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน   57   โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีจำนวน 44โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ

จำเป็น 
 ถนน คสล.  

1 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ถึงบ้านนายทองแดง สีลาดเลา หมู่ที ่ 1                      
บ้านเมืองเก่า  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนดวงประเสริฐ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
3 ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-หนองกุดหวาย  หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

(หจก.ศิริชัยวัสดุ) 
4 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที ่11 บ้านเวียงเกษม  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

(หจก.ศิริชัยวัสดุ) 
5 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชายแดน หมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
6 ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮงถึงหมู่ที่ 29 บ้าน โนนสุขสันต์            

หมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

7 ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุณฑริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 15  บ้านแจ้งสว่าง  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
(หจก.ไหวดี) 

8 ปรับปรุงถนนคสล.ซอยเจริญไปถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ 15 บ้านแจ้งสว่าง  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
(หจก.ไหวดี) 

9 ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์ดำริ หมู ่ที ่ 17 
บ้านเมืองใหม่ 

รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่20                  
บ้านโนนโพธิ์ 

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

11 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหน้าวัดบ้านเหล่าเจริญ-ซอยทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิค              
เดชอุดม   หมู่ที่ 22   บ้านเหล่าเจริญ  

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
(หจก.ศิริชัยวัสดุ) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ

จำเป็น 
12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจรลี หมู่ที่ 23  บ้านศรีอุดม  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
13 ก่อสร ้างถนน คสล.เช ื ่อมต่อสายบ้านนายหอมถึงบ ้านนางอุไร  หมู ่ท ี ่  25                     

บ้านโนนทรัพย์  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษาถึงบ้านนายบุญเพ็ง  บุญเถิง หมู่ที่ 25                           
บ้านโนนทรัพย์  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

15 ก่อสร้างถนน คสล.ไปหนองคล้า หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
16 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก  ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ                   

หมู่ที่ 28  บ้านโนนโพธิ์ใต้  
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
17 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมาร์ค 1 หมู่ที่ 29  บ้านโนนสุขสันต์  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

(หจก.วิศรุตการช่าง) 
18 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 31 บ้านโคกเจริญ  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

(หจก.ไหวดี) 
19 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด (เดชอุดม –สม

สะอาด) หมู่ที่ 31 บ้านโคกเจริญ   
ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
(หจก.ไหวดี) 

20 ก่อสร้างถนน คสล.  ถนนเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 33  บ้านชัยเจริญ  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
21 ก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมือง หมู่ที่ 33   บ้านชัยเจริญ  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
22 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ 34 บ้านห้วยคุ้ม  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
23 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพ็ญประภาไปบ้านนางสมบูรณ์ หมู ่ท ี ่  34                   

บ้านห้วยคุ้ม   
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 ถนนลูกรัง  
24 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอมรเทพไปบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 1  บ้านเมืองเก่า รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
25 ยกระดับถมถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร  หอมทรัพย์ถึงลำโดม  หมู่ที ่ 4                         

บ้านสมสะอาด 
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
26 ขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลวยศรี หมู่ที่ 6 บ้าน

โคกเถื่อนช้าง 
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
27 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายบุญมีถึงบ้านนายสอหมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
28 ก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงหลังมนธิรา หมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮง  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
29 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนางหนูผาด  สัมฤทธิ์  หมู่ที่ 19 บ้านชัยอุดม  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
30 ก่อสร้างถนนลูกรังไปหนองคล้า หมู่ที่ 26บ้านเทพเกษม  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
31 ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ 27  บ้านสมสะอาด  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
32 ปร ับปร ุงถนนลูกร ังซอยหนองผ ือถ ึงถนนสมสะอาด-เดชอ ุดม หม ู ่ท ี ่  27                        

บ้านสมสะอาด  
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ

จำเป็น 
33 ยกร ่องพูนด ินพร ้อมลงล ูกร ังจากแยกโนนกุงไปบ้านโนนสุขส ันต ์ หมู ่  30                          

บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา 
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
34 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายวิชา มุสิกะวันไปหนองอุ่ม  หมู่ที ่ 32 บ้านร่อง -                

รวมวุฒิ  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

35 ยกร่องพูนดินทางบ้าน นายสำลี สีนาสันต์   หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ  รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

 คลองระบายน้ำ  
36 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยศิริไทรงามและขยายผิวถนน คสล.  หมู่ที ่ 2                     

บ้านตลาด  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

37 วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรวรรณ สีโห ถึงบ้านนายเสกสรร จันที หมู่ที่ 3 บ้าน
แขม  

รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

38 วางท่อระบายน้ำจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึง บ้านนายดวงจิต หมู่ที ่ 9 บ้านกุด
หวาย  

รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

39 ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ 11                    
บ้านเวียงเกษม 

รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

40 ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้าน  นายวีระ หมู่ที่ 16                    
บ้านแขมเจริญ  

รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

41 ก่อสร้างคลองระบายน้ำซอยบ้านนายจันทร์   เหลาสาร หมู่ที่ 18 บ้านชัยมงคล  รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

42 ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ 19 บ้านชัยอุดม  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
43 ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี  หมู่ที่ 34                  

บ้านห้วยคุ้ม  
รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
44 ขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาสิริ  หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม  รอแบบแปลนจาก

กองช่าง 
รวม    44  โครงการ  

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจำนวน  10  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ

จำเป็น 
1 โครงการติดตั้งรางน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
3 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

สำราญ 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
5 โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
6 โครงการที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
7 โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารและบริเวณทางเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสมสะอาด 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ 

จำเป็น 
8 โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
9 โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารและบริเวณทางเชื่อมระหว่างโรงอาหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กชัยมงคล 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

10 ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 27  บ้านสมสะอาด รอแบบแปลนจาก
กองช่าง 

รวม   10  โครงการ  
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีจำนวน  3  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ

จำเป็น 
1 ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประกาศหาผู้รับจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 
2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อยู่ระหว่าง

ดำเนินการก่อสร้าง 
3 จ้างจัดทำบอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร

เบิกจ่าย 
รวม   3   โครงการ  

รวมทุกยุทธศาสตร์ มีจำนวน  57  โครงการ  
 

3. โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน   33 โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
3.1 โครงการที่ไม่ถูกดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) มีจำนวน 33  โครงการ  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน   4  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

 ประปา  
1 ขยายเขตประปาหนองหญ้าม้า  หมู่ที่ 19  บ้านชัยอุดม  เนื ่องจากอยู ่ในเขตเทศบาลเมือง                   

เดชอุดม 
 ไฟฟ้า  

2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนหนองหญ้าปล้องไปวัดป่าไทรงาม หมู่
ที่ 11 บ้านเวียง-เกษม  

เน ื ่องจากในป ีงบประมาณพ.ศ.
2563 อบต.เมืองเดชได้ดำเนินการ
ก ่อสร ้ า งอาคารอเนกประสงค์  
งบประมาณ 8,000,000 บาท 
โครงการพัฒนาหมู ่บ้านที ่มีอยู ่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้ถูกดำเนินการโดยใช้
เงินสะสม แต่โครงการดังกล่าวไม่เขา้
หลักเกณฑ์การใช้เง ินสะสมจึงไม่
สามารถใช้เงินสะสมดำเนินการได้ 

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทิศเหนือของหมู่บ้าน (ถนนนาคำม่อง)  หมู่ที่ 13         
บ้านหนองหัวลิง  

4 ติดตั้งพาดสายดับ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช   

รวม   4  โครงการ  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี จำนวน   13  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ของแกนนำส่งเสริมสุขภาพ  

เน ื ่องจากงบประมาณพ.ศ.2563              
มีจำนวนจำกัด 

2 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสำราญ 

เนื่องจากตั้งโครงการผิดหมวด  

3 โครงการติดตั ้งเหล็กดัดโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน                    
ชัยมงคล 

เนื ่องจากไม่ได้ร ับการประมาณการ
ราคา แบบแปลนจากกองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง เนื ่องจากไม่ได้ร ับการประมาณการ
ราคา แบบแปลนจากกองช่าง 

5 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน 
(เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม) 

เนื ่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผน
ดำเนินงานอยู่ในห้วงสถานการณ์โรค
ต ิดเช ื ้อไวร ัส Covid-19 ทำให ้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 

6 โครงการเครือค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 โครงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรกัษ์ 
(เดือนมิถุนายน) 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองแวง หมู่ที่ 23 บ้านศรีอุดม  เนื ่องจากติดปัญหาแนวเขตที ่ย ังไม่
ชัดเจน 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแป้น หมู่ที่ 3  บ้านแขม เนื ่องจากติดปัญหาแนวเขตที ่ย ังไม่
ชัดเจน 

10 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเดช แนวทางการดำเนินการ, ระเบียบฯยัง
ไม่ชัดเจน 

11 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เน ื ่ อ งจากได ้ดำ เน ิ นการแล ้ ว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการน้อย ไม่คุ้มค่า 

12 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากวัตุประสงค์โครงการซ้ำซ้อน
กัน(ซ้ำซ้อนกับโครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ) 

13 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  เนื ่องจากไม่มีผู ้ร ับจ้างเข้ามาเสนอ
ราคา 

รวม   13 โครงการ  
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน  4  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

1 โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เนื่องจากวัตุประสงค์โครงการซ้ำซ้อน
กัน(ซ้ำซ้อนกับโครงการปลูกต้นไม้
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา) 

2 ขุดลอกคลองสวย  น้ำใส  (โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ปวง
ประชาเป็นสุข ด้วยบารมี”)หนังสือที ่ อบ 0017.2/ว 6101 ลว                 
8 ธ.ค. 2558 

เนื่องจากวัตุประสงค์โครงการซ้ำซ้อน
ก ั น ( ซ ้ ำ ซ ้ อนก ั บ โ คร งก ารกำจั ด
ผ ั ก ต บ ช ว า ใ น แ ห ล ่ ง น้ ำ
สาธารณประโยชน์) 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

3 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 20 บ้านโนนโพธิ์ เนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
ด ้วยไฟฟ้า ม.20 งบประมาณ 50 
ล้านบาทจากสำนักงานชลประทานที่ 
7 จ.อุบลราชธานียังไม่ได้ดำเนินการ 
ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อ
การเกษตรนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างสถานีส ูบน้ำด ้วย
ไฟฟ้า 

4 โครงการขุดลอกห้วยจ่า(ตอนบน)หมู่ที่ 16  บ้านแขมเจริญ เนื ่องจากติดปัญหาแนวเขตที ่ย ังไม่
ชัดเจน 

รวม    4   โครงการ  

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจำนวน  4  โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ (เดือน
เมษายน) 

เนื ่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผน
ดำเนินงานอยู่ในห้วงสถานการณ์โรค
ต ิดเช ื ้อไวร ัส Covid-19 ทำให ้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เมืองเดช  (เดือนเมษายน) 
3 โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา (เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม) 
4 โครงการอนุร ักษ์ ฟื ้นฟูส ืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น  (เด ือน

กรกฎาคม) 
รวม   4   โครงการ  

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวน 3 
โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนมิถุนายน) เนื ่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผน
ดำเนินงานอยู่ในห้วงสถานการณ์โรค
ต ิดเช ื ้อไวร ัส Covid-19 ทำให ้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 
(อปพร.เมืองเดช) (เดือนกุมภาพันธ์) 

เน ื ่องจากว ิทยากรและคร ูฝ ึกจาก
หน ่ วยงานหล ักต ิดภาระก ิ จ เป็น
วิทยากรให้กับโครงการจิตอาสาภัย
พิบัติพระราชทานตลอดทั้งป ี

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า เนื ่องจากอบต.เมืองเดชไม่มีพื ้นที่ป่า
สงวนและอุทยาน 

รวม   3  โครงการ  
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีจำนวน 5 โครงการ 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เหตุผลความจำเป็น 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้  การเม ือง การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย (เดือนมีนาคม) 

เนื ่องจากโครงการที่วางไว้ตามแผน
ดำเนินงานอยู่ในห้วงสถานการณ์โรค
ต ิดเช ื ้อไวร ัส Covid-19 ทำให ้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื ่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอยู่ระหว่างการปรับปรุง LTAX 
3000V.3 เป ็น  LTAX 3000V.4 
เพื ่อรองรับการจัดเก็บภาษีที ่ด ินสิ่ง
ปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ 

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ เนื่องจากได้มีการออกพ.ร.บ.ภาษทีี่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2563 ลงวันที่ 
9 มีนาคม 2562 โดยผลบังคับใช้ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไปและยกเลิก
ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ 
ต้องมีการปรับรายการภาษีใหม่ ซึ่งได้
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมา
ชำระภาษีที่อบต.เมืองเดช เพื่อความ
สะดวกในการจัดทำเอกสาร ซึ ่งการ
จัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวต้องจัดทำใน
ระบบ E-Lass เท่านั้น 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ 

เน ื ่ อ งจากได ้ดำ เน ิ นการแล ้ ว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการน้อย ไม่คุ้มค่า 

5 ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (บริเวณด้านหลัง กศน.ประจำตำบล
เมืองเดช) 

เนื่องจากความไม่เหมาะสมของพื้นที่  

รวม   5  โครงการ  

รวมทุกยุทธศาสตร์ มีจำนวน 33  โครงการ    

 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ วันที่  15   ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

                                       
          (นางสุจิตรา  พาพันธ์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 
 
 
 
 
 
 


