
 
ประกาศ อบต.ท่าลาด 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลีะสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าลาด 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ท่าลาด ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าลาด  
    "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเคียงคู่ สาธารณูปโภคถ้วนหน้า ท้องถิ่นธรรมาภิบาล" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าลาด  
    - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และสังคมให้มีคณุภาพ  
    - ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร  
    - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าลาดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคณุภาพ 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 



    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี 
        1. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร 
        1. แผนงานการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจน 
        1. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน 
    อบต.ท่าลาด ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ในระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ป ีต่อไป  
    อบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

77 
23,320,000.0

0 
25 3,435,000.00 97 

101,271,000.0
0 

92 
108,136,800.0

0 
43 

62,484,000.0
0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

46 6,462,400.00 48 7,002,400.00 38 7,598,200.00 35 8,280,600.00 26 7,020,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่
ด ี

8 445,000.00 13 650,000.00 9 475,000.00 10 2,995,000.00 3 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

13 1,520,000.00 16 3,770,000.00 13 1,340,000.00 7 1,240,000.00 5 5,590,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า
และการเกษตร 

15 2,240,000.00 11 5,170,000.00 12 4,180,000.00 10 5,530,000.00 4 1,300,000.00 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

25 1,283,500.00 24 1,083,500.00 2 100,000.00 3 270,000.00 2 400,000.00 

รวม 184 
35,270,900.0

0 
137 

21,110,900.0
0 

171 
114,964,200.0

0 
157 

126,452,400.0
0 

83 
76,934,000.0

0 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 
9,783,100 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 3,137,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคณุภาพ 16 6,450,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ด ี 2 180,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน - - 

รวม 42 9,783,100.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพ บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

บริเวณวดับ้านโนนจันทร์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร หมู่ที่ 8 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC เพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

จากนานางโสวัด วงตาผา ถึงนา
นางหวานตา ผ่านถนนถึงนา
นายสนทา วงค์ตาปอง ยาว 
๓๐๐ เมตร 



3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๕ 

900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

บริเวณทีส่าธารณะประโยชน์ 
บ้านวังยาง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 
เมตรโดยเฉลีย่ หมู่ที่ 5 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ตลาดสด บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ ๗ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16 
เมตร สูงโยประมาณ 5.00 เมตร 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายหนองโศก ขนาดกว้าง 
3 เมตร ความยาว 169 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 507 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหลุ่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 0.50 เมตร ท้ังสอง
ข้าง 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เพื่อการเกษตรและสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 - บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4,600 เมตร โดยเฉลี่ยซ่อมแซม
จุดที่ช ารุดเสียหาย ปริมาณ
ลูกรัง 2,150 ลูกบาศก์เมตร 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์สวสัดิ์ 
ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 
0.40 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร  

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เพื่อการเกษตร บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ปริมาณลูกรัง 725 
ลูกบาศก์เมตร 



10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC เพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ท่อขนาด Ø 8 นิ้ว ช้ัน 8.5 
พร้อมประตูปิด/เปิดน้ า Ø 4 นิ้ว 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งประตู 
ปิด/เปดิ น้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านสรา้งเม็ก 
หมู่ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาด Ø 4 นิ้ว 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

11,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ให้สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 7 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายท่อเมน
ประปาเพื่ออุปโภค - 
บริโภค บ้านสรา้งเม็ก 
หมู่ที่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

จาก อบต.ท่าลาด ถึงที่นานาง
นารี แก้วคนตรง ยาว 229 
เมตร 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ป่าช้าบ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
การใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร ศุงโยประมาณ 3.00 
เมตร 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว

หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 
เมตร 



วังยาง หมู่ที่ 5 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

บริเวณหน้าบ้านนายอ าพร 
ธน.ฮน ถึงข้างบ้านนางสาวฮน 
ธน.แนน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 47 เมตร ลึก 0.44 เมตร 
หมู่ที่ 1 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพ บ้านลาดศรีชมภู หมู่
ที่ 2 

900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ที่ สาธารณะประโยชน์บ้านลาด
ศรีชมภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 
หมู่ที่ 2 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนนสายหน้าบ้านนางพร ไชย
สงค์และถนนสายหน้าบา้น
ผู้ใหญ่ชวน ค าแสน จ านวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งประตู 
ปิด/เปดิ น้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านสรา้งเม็ก 
หมู่ที่ 6 

37,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

เชื่อมต่อจากท่อเมนส่งน้ าด้วย
ไฟฟ้า บ้านสร้างเม็ก สถานีท่ี 1 
ขนาด Ø 4 นิ้ว จ านวน 2 จุด 
บริเวณดังต่อไปนี้ จดุที่ 1 
บริเวณที่นานายเวียง ท่อนทอง 
จุดที่ 2 บริเวณที่นานางรตันา 
โคตรอาสา หมู่ที่ 6 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC เพื่อการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

41,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

เชื่อมต่อจากที่นานางนันทา โค
ตะมะ ถึงที่นานางวิมลรัตน์ ราช
บุตร ขนาดท่อ PVC Ø 6 นิ้ว 
ช้ัน 8.5 ยาว 158 เมตร พร้อม
ประตูปดิ/เปิดน้ า ขนาด Ø 4 " 
จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 7 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล.แบบครึ่งซีก 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

47,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

บริเวณข้างโรงเรยีนบ้านสร้าง
เม็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร 



ส านักการช่าง 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

วันเด็กแห่งชาต ิ 30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ในวัยเรียนและก่อน
วัยเรียนกล้า
แสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็น
ประจ าทุกปี ท้ัง 4 โรงเรียน 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

อาหารกลางวัน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก  

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

อาหารเสริมนม 638,200.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็ก  

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)เพื่อจัดซื้อ จดัหา 
สื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาหรือเครื่อง
เล่นพัฒนาการ 

102,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนเช่น 
บล๊อก หนังสือนิทาน และมมุ
ต่างๆ สไีม้ สีน้ า กระดาษ ดิน
น้ ามัน ฯลฯท่ีเกี่ยวข้อง 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

จัดโครงการแข่งกีฬา 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา 

จัดแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ปีละ 1 ครั้ง 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

โครงการจดังานแห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นของ
ต าบลและจังหวัด 

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 

30.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการวันสงกรานต ์ 60,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่ออนุรักษ์ ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 



ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

ประเพณีท้องถิ่นของ
ต าบลและจังหวัด 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลท่าลาด 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมกองทุน
ในการพัฒนา
สุขภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลท่าลาด 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุม
การระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
พื้นที ่

ประชาชน 8 หมู่บ้าน 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

4,000,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,400,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อให้คนพิการมี
รายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

คนพิการจ านวน 76 คน คนละ 
500 บาท/เดือน 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ า 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ ประชาชนท่ัวไป 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

โครงการวินัยจราจร 0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ ประชาชนท่ัวไป 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ประชาชนท่ัวไป 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ

โครงการท้องถิ่นใส่ใจผูสู้ง
วัยสูงคุณค่า 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นของ

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 



สังคมให้มีคณุภาพ ส านักสวสัดิการสังคม ต าบลและจังหวัด 

40.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

หมู1่-8 

41.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบ กรณี
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก
สถานการณ์จาก
ไวรัสโคโรนา 2019 

หมู1่-8 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบลท่าลาด
เมืองสะอาด  

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม สะอาดและ
เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ี
ต าบลท่าลาด 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 15 
โครงการ จ านวนเงิน 6,740,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 2,912,416 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 312,690.00 3 165,990.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคณุภาพ 7 2,677,755.88 6 2,662,125.78 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ด ี 2 81,875.00 2 81,875.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2,425.00 1 2,425.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน 
    

รวม 15 3,074,745.88 12 2,912,415.78 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม งบตามข้อบัญญัติ/ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 



แผน  เทศบัญญัติ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2.2)โครงการวางท่อ
ส่งน้ า PVC เพื่อ
การเกษตร บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2.1)โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1 

100,000.00 99,800.00 0.00 200.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2.3)โครงการติดตั้ง
ประตู ปิด/เปดิ น้ า
เพื่อการเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

37,900.00 25,290.00 25,290.00 12,610.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2.4)โครงการวางท่อ
ส่งน้ า PVC เพื่อ
การเกษตร บ้านสรา้ง
เม็ก หมู่ที่ 7 

41,900.00 41,700.00 41,700.00 200.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2.5)โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.แบบ
ครึ่งซีก บ้านสรา้งเม็ก 
หมู่ที่ 7 

47,000.00 46,900.00 0.00 100.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 638,200.00 289,605.88 289,175.78 348,594.12 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลท่าลาด
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2564 

100,000.00 99,730.00 99,730.00 270.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(2.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2564 

30,000.00 22,570.00 22,120.00 7,430.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,000,000.00 1,641,900.00 1,641,900.00 2,358,100.00 



10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000.00 606,200.00 606,200.00 793,800.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 3,000.00 3,000.00 27,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(1.1) โครงการ
ท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูงวัย 
สูงคุณค่า ปี 2564 

20,000.00 14,750.00 0.00 5,250.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารบริหารบ้านเมืองที่ด ี

(3.4)ค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

30,000.00 9,875.00 9,875.00 20,125.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารบริหารบ้านเมืองที่ด ี

ส ารองจ่าย 150,000.00 72,000.00 72,000.00 78,000.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(3.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการต าบลท่า
ลาดเมืองสะอาด 

15,000.00 2,425.00 2,425.00 12,575.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ท่าลาด เรณูนคร จ.นครพนม  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 92 
108,136,800.

00 
23 

3,137,900.
00 

5 312,690.00 3 165,990.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

35 8,280,600.00 16 
6,450,200.

00 
7 

2,677,755.
88 

6 
2,662,125.

78 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่
ด ี

10 2,995,000.00 2 180,000.00 2 81,875.00 2 81,875.00 



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,240,000.00 1 15,000.00 1 2,425.00 1 2,425.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร 10 5,530,000.00 - - 
    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

3 270,000.00 - - 
    

รวม 157 
126,452,400.

00 
42 

9,783,100.
00 

15 
3,074,745.

88 
12 

2,912,415.
78 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ท่าลาด ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคยีง 
โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอานค า ธน.ทอง ประธานกรรมการ 042583112 - - 

นายบุญเรือง สีการัง กรรมการ 042583112 - - 

นายสินไชย ศรีชาหลวง กรรมการ 042583112 - - 

นายวินัด ธน.โพธ์ิ กรรมการ 042583112 - - 

นายอนุวัตร ธน.กุล กรรมการ 042583112 - - 

นายอาน ค าจันทร ์ กรรมการ 042583112 - - 

นายสมหวัง ไชยต้นเช้ือ กรรมการ 042583112 - - 

นายบุญฤทธ์ิ จุลทอง กรรมการ 042583112 - - 

นายประวิทย ์เพ็งเวลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายประวสั ธน.โพธ์ิ กรรมการ 042583112 - - 

นายสมชัย อุสังหาร กรรมการ 042583112 - - 

นางเพ็ญทิวา รัตนมาล ี กรรมการ 042583112 - - 

นายสมศักดิ ์รัตนมาล ี กรรมการ 042583112 - - 

นายเกียน นครประเทศ กรรมการ 042583112 - - 

นายศักดิ์ศร ีเพ็งเลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายชวน ค าแสน กรรมการ 042583112 - - 

นายภานุพงษ ์วงค์จ าปา กรรมการ 042583112 - - 



ว่าท่ี ร.ท.อนุพนธ ์นิตะโคตร กรรมการ/เลขานุการ 042583112 - - 

นางนัฐติยา ธน.ทอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 042583112 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเลอศักดิ ์ธ.น.กุุล กรรมการ 042583112 - - 

นายสว่าง พ่อบ ารุง กรรมการ 042583112 - - 

นายวิชัย เรณ ู กรรมการ 042583112 - - 

นายไสว ธน.โสม กรรมการ 042583112 - - 

นายหงส์สา ธน.กุล กรรมการ 042583112 - - 

นายไกรสวัสดิ ์ค าม ี กรรมการ 042583112 - - 

นางนาวัน ค ามี กรรมการ 042583112 - - 

นายชัยชาญ ธน.ทอง กรรมการ 042583112 - - 

ว่าท่ีร้อยโทอนุพนธ ์นิตะโคตร กรรมการ 042583112 - - 

นายพงษ์ทอง ทิพย์วงค ์ กรรมการ 042583112 - - 

นายสายันต ์ธน.ผา กรรมการ 042583112 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ว่าท่ี ร.ท.อนุพนธ ์นิตะโคตร ประธานกรรมการ 042583112 - - 

นายวัชระ จันทร์สองดวง กรรมการ 042583112 - - 

นายชัยชาญ ธน.ทอง กรรมการ 042583112 - - 

นายโยธิน ท่อนทอง กรรมการ 042583112 - - 

นางนิรันดร ์เพ็งเวลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายบัววี สันสอน กรรมการ 042583112 - - 

นายนันทวัฒน์ บูรณะกติ ิ กรรมการ 042583112 - - 

นายจิรกร สุวรรณโพธ์ิศร ี กรรมการ 042583112 - - 

นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อดวงผุย กรรมการ 042583112 - - 

นางนัฐติยา ธน.ทอง กรรมการ/เลขานุการ 042583112 - - 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานขออบต.ท่าลาดทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีใน
ระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 



                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.ท่าลาด 
 

ข้อมูล ณ 22/04/2564 

 


