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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564  รอบ  6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม  2564) 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 
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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดได้จัดท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าลาด ประจ าปี 2563 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดประจ าปี  2563 ฉบับ

นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะจะท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าลาด และ

จะน าข้อมูลทีไ่ด้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าลาด ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สารบัญ 

 

หน้า 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     4 

 รายงานการด าเนินโครงการ (เดือน ต.ค.63 - มี.ค 64)    6 

 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ   8 

การวิเคราะห์ผลการด าเนิน        9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

  1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน ้า 

  1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

  2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

  2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค

ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 

  2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

    2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ  HIV  

    2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

  2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปญัหาอาชญากรรม 

    2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

    3.1  เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 

    3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

    3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

    4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  

   4.2  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพิม่พื้นท่ีป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากปา่ไม้ทีด่ิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

   4.4  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  

    4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา 
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                    5.1  ส่งเสริมแหล่งน ้าเพื่อบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน ้าตื้น โอ่งน ้า เป็นต้น                                                 

  5.2  ส่งเสริมแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน ้า ล าคลอง คลองส่งน ้า ท่อส่งน ้า  

  5.3  ส่งเสริมแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน ้า ฝายอ่างเก็บน ้าการขุดคู ลอกคลอง เป็นต้น 

    5.4  เพิ่มศักยภาพผลผลติทางการเกษตรให้มีคณุภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 

  6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                    6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 

            6.4 สนับสนุนการจัดท าโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                    6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

                    6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ 

ประชาชนอย่างท่ัวถึง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ 
  3. บ ารุง  รักษา  เอกลักษณ์  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริม  สนับสนุน การประกอบอาชีพ /การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  7. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีพของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ 

  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. การจัดการศึกษา  การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4. คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้วยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  5. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในต าบลที่ดี 
  6. อนุรักษ์  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
  7. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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รายงานการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(2.2)โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC เพื่อการเกษตร บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

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

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(2.1)โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1 

100,000.00 99,800.00 0.00 200.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(2.3)โครงการติดตั้งประตู ปิด/
เปิด น้ าเพื่อการเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

37,900.00 25,290.00 25,290.00 
12,610.0

0 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(2.4)โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC เพื่อการเกษตร บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

41,900.00 41,700.00 41,700.00 200.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(2.5)โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.แบบครึ่งซีก บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

47,000.00 46,900.00 46,900.00 100.00 

6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 638,200.00 289,605.88 289,175.78 
348,594.

12 

7.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในต าบลท่า
ลาดตา้นภัยยาเสพติด ประจ าปี 
2564 

100,000.00 99,730.00 99,730.00 270.00 
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8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2564 

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

9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
4,000,000.0

0 
1,917,500.0

0 
1,917,500.0

0 
2,082,50

0.00 

10.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
1,400,000.0

0 
707,400.00 707,400.00 

692,600.
00 

11.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 4,000.00 3,500.00 
26,000.0

0 

12.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

(1.1) โครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้
สูงวัย สูงคุณคา่ ปี 2564 

20,000.00 19,650.00 19,650.00 350.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

(3.4)ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

30,000.00 9,875.00 9,875.00 
20,125.0

0 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

ส ารองจ่าย 150,000.00 72,000.00 72,000.00 
78,000.0

0 

15.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(3.1) ค่าใช้จ่ายโครงการต าบล
ท่าลาดเมืองสะอาด 

15,000.00 2,425.00 2,425.00 
12,575.0

0 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ท่าลาด เรณูนคร จ.นครพนม 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563 – มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 92 
108,136,800.

00 
23 

3,137,900.0
0 

5 312,690.00 4 212,890.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

35 8,280,600.00 16 
6,450,200.0

0 
7 

3,060,455.8
8 

7 
3,059,525.7

8 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 10 2,995,000.00 2 180,000.00 2 81,875.00 2 81,875.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 270,000.00 - -     

รวม 157 
126,452,400.

00 
42 

9,783,100.
00 

15 
3,457,445.

88 
14 

3,356,715.7
8 
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วิเคราะห์ผลการก ากับติดตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563 –มีนาคม2564) พบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานในภาพรวมดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การ

คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นของ อบต. 

 2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

 3) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


