
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

*************************** 
  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ประจ าปี
งบประมาณ   พ .ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดดังกล่าวด้วย  โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าลาด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด             
จึงประกาศรายงานผลการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด                  
ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  ๘๕  หมู่ที่ ๖  ต าบลท่าลาด  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๘-๓๑๑๒  
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
     (นายอานค า  ธน.ทอง) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 

 

 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 

ค าน า 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดได้จัดท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด ประจ าปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    ท่า
ลาดประจ าปี  2563 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะจะท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ
องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลท่ าล าด  และจะน าข้ อมู ล ที่ ได้ ใน การติ ด ตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ น า  
มาใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 28  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดประกอบด้วย 
 

1. นายเลอศักดิ์  ธน.กุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8   กรรมการ 
2.  นายสว่าง  พ่อบ ารุง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7  กรรมการ 
3.  นายวิชัย  เรณู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  กรรมการ 
4. นายไสว   ธน.โสม  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 

     5. นายหงส์สา  ธน.กุล  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
      6. นางเปรมวลัย  วงค์ศรีชา ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
      7. นางค านึง   โกพลรัตน์  ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
      8. นายวัชระ  จันทร์สองดวง ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
      9. นายพงษ์ทอง  ทิพย์วงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
    10.นายสายันต์  ธน.ผา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
    11.ว่าที่ร้อยโทอนุพนธ์  นิตะโคตร รองปลัด อบต.     กรรมการ 
 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 2562 เป็น
หลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

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 าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

    2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ  HIV  
    2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
    2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

    3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
    3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
    3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
    4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  

   4.2  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 



   4.4  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 

                    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  เพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
  6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                    6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 
            6.4 สนับสนุนการจัดท าโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                    6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                    6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ 
ประชาชนอย่างท่ัวถึง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต 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 

 
********************************** 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    อบต.ท่าลาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้ อ งการที่ แท้ จริ งของประชาชน ในพื้ นที่  ก่ อนน ามาจั ดท าโครงการเพื่ อพัฒ นาพื้ นที่  ที่ บ รรจุ ไว้ ในแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  ต่ อ ไป  
    อบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

87 
24,920,000. 

00 
27 3,735,000.00 97 

101,271,000.
00 

86 
135,376,800.

00 
37 

35,484,000.0
0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

46 6,462,400.00 48 7,002,400.00 38 7,598,200.00 35 7,510,000.00 26 7,020,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี 

8 445,000.00 13 650,000.00 9 475,000.00 9 2,845,000.00 3 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

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

รวม 194 
36,870,900.

00 
139 

21,410,900.
00 

171 
114,964,200.

00 
150 

152,771,800.
00 

77 
49,934,000.

00 
 

     
 
 
 
 
 
 



   การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 
โครงการ งบประมาณ 9,277,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 4,098,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 13 5,117,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 37,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร 1 25,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 53 9,277,900.00 
 

     
      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ/เงินสะสม งบประมาณ อบต.ท่าลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมู่ที่ 5 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าถนนสายไป
ป่าช้า 

ยาวประมาณ800เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมู่ที่ 7 

80,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ระหว่างนานายสมหมาย 
ธ.น.ดี ไปถึง นานางสม
พร ธ.น.ตุ่น 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อม
ติดต้ังถังกรองน ้า

85,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๗ 



เหล็ก หมู่ที่ 7 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
พร้อมพาดสาย 
บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 4 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณภายในหมูบ่้าน 
ท่าลาดหมู่ที่ 4 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงโรงเก็บ
พัสดุ ภายใน
อบต.ท่าลาด 

25,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย 

อบต.ท่าลาด 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้า PVC และ
ร่องน ้า เพื่อ
การเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง,  

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้า PVC เพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 
3 

65,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

จากท่ีนานางสุนิดา  
ค าแสน ถึงที่นา 
นายวีระภาพ เพ็งเวลุน 
ขนาด 4 นิ้ว ยาว 135 
เมตร ประตูน า้ 4 ตัว ข้ึน 
3 จุด 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากสี่แยกหน้าบา้นของ
นายบุญช่วย พ่อแก้ว ถึง
สี่แยกถนนสายมาจาก
โนนจันทร์ กว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 150 เมตร 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายจากที่นาของ นางบัว
ระพา ธน.โสม ถึง ถนน
สายหนองบ่อเกลือและ
ถนนหนองลาด-หนยอง
สะโนใหญ่พร้อมถนน



ภายในหมู่บ้าน 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
3 

85,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ข้างป่าช้า จากหลังวัด
บ้านโนนสว่างถึงคลองส่ง
น ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

105,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายป่าช้าบ้านท่า
ลาด บรเิวณนานายประ
วุฒิ พิมมา ถึงคลองส่งน ้า 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 64 
เมตร หนา 0.15 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านท่า
ลาดหมู่ที่ 1 

44,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนภายในหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่
ที่ 2 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสี่แยก ข้างบ้านนาย
สมศักดิ์ กลุสะ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 44 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ตลาดสด อบต.
ท่าลาด หมู่ที่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗ 

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวาง

33,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 



ท่อ บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบตัวยู 
บ้านท่าลาด หมู่
ที ่1 

149,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพือ่ให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 บ้านท่าลาด 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปา PVC 
เพ่ืออุปโภค
บริโภค บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

68,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมีน า้ใช้อุปโภค
บริโภค 

หมู่ 2 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

36,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 ระยะทาง 1,200 
เมตร 

19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้า PVC เพ่ือ
การเกษตร บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

492,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าลาด หมู่ที ่4 

275,700.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย 

หมู่ 4 

21.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

329,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 



พ้ืนฐาน เสริมเหล็ก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 
 

กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านกัการช่าง 

22.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมราง
ระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

17,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านกั
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง 
ปิด/เปิด น ้าเพ่ือ
การเกษตรบ้าน
สร้างเม็กหมู่ที่ 7 

26,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 

24.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

169,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 

25.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนจันทร์หมู่ที่ 8 

160,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 8 ยาว 60 เมตร 

26.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้า PVC เพ่ือ
การเกษตร บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

74,200.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 

27.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

โครงการขยาย
เขตท่อเมน

74,500.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้อุปโภค 
บริโภค 

หมู่ 8 ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 



พ้ืนฐาน ประปาเพ่ือ
อุปโภคบริโภค 
บ้านโนนจันทร์ 
หมู่ที่ 8 

กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

ยาว 900 เมตร 

28.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยเสริม
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 1 

179,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 

29.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้า PVC เพ่ือ
การเกษตร 
พร้อมประตูปิด/
เปิดน ้า บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

70,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 2 

30.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 5 

154,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5 

31.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

16,100.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 8 



32.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อ
การเกษตร แบบ
ท่อครึ่งซีก บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่
ที่ 2 

98,700.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการด ารงชีวิต 

ความยาวรวม 250 เมตร 
ท่อขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร หมู่ 2 

33.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่
ที ่2 

81,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
38 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

34.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบเมรุ 
บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 

130,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

35.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

49,700.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

36.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการถมดินที่
สาธารณะ
ประโยชน์พร้อม
ลงลูกรังถนน
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

173,400.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

37.  ยุทธศาสตร์การ โครงการเทลาน 123,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 



พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 

38.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ประตู ปิด/เปิด
น ้า เพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 
7 

36,600.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

จุดที่ ๑ นานาย อเนก 
ธ.น.สุข ต่อข้ึนจากท่อ
เมรุเลย จดุที่ ๒ นานายสี
อ่อน ยะตะโคตร ต่อข้ึน
จากท่อเมรุเลย จดุที่ ๓ 
นานายสิงห์ทอง อินรีย์ 
วางท่อจากตาน ้าเดิมไป
อีก ๓๒ เมตร 

39.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

วันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนและ
ก่อนวัยเรียนกลา้แสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็นประจ าทุกปี ท้ัง 4 
โรงเรียน 

40.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว)
เพ่ือจัดซื้อ จัดหา 
สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษาหรือ
เครื่องเล่น
พัฒนาการ 

97,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯให้เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการ
สอนเช่น บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุมต่างๆ สไีม้ 
สีน ้า กระดาษ ดินน ้ามัน 
ฯลฯที่เกีย่วข้อง 

41.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

จัดโครงการแข่ง
กีฬา 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 

จัดแข่งขันกีฬาระดับ
ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาในพื้นที่ปี
ละ 1 ครั้ง 

42.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

โครงการจัดงาน
แห่เทียนพรรษา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของ
ต าบลและจังหวัด 

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 



ให้มีคุณภาพ วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

43.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการวัน
สงกรานต์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของ
ต าบลและจังหวัด 

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 

44.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO 
BE NUMBER 
ONE 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันยาเสพติด 

สมาชิกชมรม To Be 
Number และประชาชน
ทั่วไป 

45.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นท่ี 

ประชาชน 8 หมู่บ้าน 

46.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

3,420,000.0
0 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

47.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

1,220,000.0
0 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้คนพิการมีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 

คนพิการจ านวน 76 คน 
คนละ 500 บาท/เดือน 

48.  ยุทธศาสตร์การ สงเคราะห์เบี้ยยัง 30,000.00 ส่วนสวัสดิการ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มรีายได้ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ



พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 
 
 

ชีพผู้ป่วยเอดส์ สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพียงพอแก่การยังชีพ ช่วยเหลือ 

49.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนท่ัวไป 

50.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการท้องถิ่น
ใส่ใจผู้สูงวัยสูง
คุณค่า 

0.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการ
สังคม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของ
ต าบลและจังหวัด 

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 

51.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) และจัดท า
หน้ากากอนามัย
เพ่ือป้องกัน
ตนเอง 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ร
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
จึงจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) และ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจาก
โรคตดิต่อ 

8 หมู่บ้าน 

52.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบล
ท่าลาดเมือง
สะอาด  

37,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ดสูวยงาม สะอาด
และเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
พื้นที่ต าบลท่าลาด 

53.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน ้า

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัองค์การ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
โคและกระบือ 

ต าบลท่าลาด 



และการเกษตร เลี้ยงโคและ
กระบือ 

บริหารส่วนต าบล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

   
 
 
 
 
 
        การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน 9,026,736.82 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ จ านวนเงิน 
9,026,736.82 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 37 1,235,362.82 37 1,235,362.82 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

9 4,759,629.00 9 4,759,629.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 36,995.00 1 36,995.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร 1 24,750.00 1 24,750.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน     

รวม 48 9,026,736.82 48 9,026,736.82 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 



บัญญัติ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 5 

150,000.00 149,190.06 149,190.06 809.94 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

80,000.00 78,067.14 78,067.14 1,932.86 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง
ถังกรองน ้าเหล็ก 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

85,000.00 84,700.00 84,700.00 300.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ พร้อม
พาดสาย บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

150,000.00 148,605.62 148,605.62 1,394.38 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
โรงเก็บพัสดุภายใน 
อบต.ท่าลาด 

25,000.00 21,400.00 21,400.00 3,600.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อส่ง
น ้า PVC และขุด
ร่องน ้า เพื่อ
การเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

150,000.00 139,200.00 139,200.00 10,800.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการวางท่อส่ง
น ้า PVC เพ่ือ
การเกษตร บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

65,000.00 54,500.00 54,500.00 10,500.00 



8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

120,000.00 118,500.00 118,500.00 1,500.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

30,000.00 29,800.00 29,800.00 200.00 

10
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 

85,000.00 83,500.00 83,500.00 1,500.00 

11
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1 

105,600.00 105,000.00 105,000.00 600.00 

12
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 

44,400.00 44,200.00 44,200.00 200.00 

13
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

120,000.00 118,500.00 118,500.00 1,500.00 

14
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมวางท่อ คสล. 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

33,400.00 33,200.00 33,200.00 200.00 

15
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการติดตั้ง
ประตูปิด/เปิด น ้า 

36,600.00 27,000.00 27,000.00 9,600.00 



เพ่ือการเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

16
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2563 

30,000.00 29,900.00 29,900.00 100.00 

17
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 
1700 บาท/คน/ ปี) 

97,200.00 96,900.00 96,900.00 300.00 

18
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล
ท่าลาดต้านภัยยา
เสพติด ประจ าปี 
2563 

100,000.00 99,834.00 99,834.00 166.00 

19
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2563 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,420,000.00 3,178,200.00 3,178,200.00 241,800.00 



.  ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

22
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,220,000.00 1,182,400.00 1,182,400.00 37,600.00 

23
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

30,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 

24
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

ส ารองจ่าย 150,000.00 116,395.00 116,395.00 33,605.00 

25
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ต าบลท่าลาดเมือง
สะอาด 

37,000.00 36,995.00 36,995.00 5.00 

26
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน ้าและการเกษตร 

 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโค
กระบือ 

25,000.00 24,750.00 24,750.00 250.00 

  



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  วงเงินทั้งหมด ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสรมิ
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต  บ้านท่าลาด  หมู่ท่ี 1 

180,000.00 179,000.00 179,000.00 1,000.00 

28 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบตัวยู  บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

150,000.00 149,500.00 149,500 500.00 

29 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  เพื่อการเกษตร  
แบบท่อครึ่งซีก  บ้านลาดศรี
ชมภู  หมู่ที่ 2 

99,000.00 98,700.00 98,700.00 300.00 

30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา  PVC  เพื่ออุปโภค
บริโภค  บ้านลาดศรีชมภู  หมู่
ที่  2 

68,500.00 68,000.00 68,000.00 500.00 

31 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า  
PVC  เพ่ือการเกษตร  
บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  3 

494,000.00 492,500.00 492,500.00 1,500.00 

32 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า  PVC  
เพื่อการเกษตร  พร้อมประตู
ปิด/เปดิน ้า  บ้านลาดศรีชมภู  
หมู่ที่  2 

71,000.00 70,500.00 70,500.00 500.00 

 
      

 
       
       
       
       
       
       
       



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  วงเงินทั้งหมด ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

33  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  รอบเมรุบ้าน
โนนสว่าง  หมู่ที่  3 

132,000.00 130,000.00 130,000.00 2,000.00 

34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
โนนสว่าง  หมู่ที่  3 

36,400.00 36,200.00 36,200.00 200.00 

35 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   บ้านท่าลาด  
หมู่ที่  4 

280,000.00 275,700.00 275,700.00 4,300.00 

36 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมดินที่
สาธารณะประโยชน์
พร้อมลงลูกรังถนน
ภายในหมู่บ้าน  บ้านวัง
ยาง  หมู่ที่  5 

174,200.00 173,400.00 173,400.00 800.00 

37 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  บ้านวังยาง  
หมู่ที่  5 

155,800.00 154,000.00 154,000.00 1,800.00 

38 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านสร้างเม็ก  หมู่ที่  6 
 
 
 
 

330,000.00 329,000.00 329,000.00 1,000.00 
 



 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  วงเงินทั้งหมด ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

39
.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่  7 

172,000.00 169,600.00 169,600.00 2,400.00 

40 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

123,700.00 123,000.00 123,000.00 700.00 

41 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งประตู  
ปิด/เปิด  น ้าเพ่ือ
การเกษตรบ้านสร้างเม็ก
หมู่ที่ 7 
 

26,900.00 26,600.00 26,600.00 300.00 

42 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 

43 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่  8 

161,000.00 160,000.00 160,000.00 1,000.00 

44 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า  
PVC  เพ่ือการเกษตร  
บ้านโนนจันทร์  หมู่ที่  8 
 

75,500.00 74,200.00 74,200.00 1,300.00 

45 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปาเพ่ืออุปโภค
บริโภค  บ้านโนนจันทร์  
หมู่ที่  8 
 
 
 

75,000.00 74,500.00 74,500.00 500.00 



 
โครงการที่ไม่มีการเบิกจ่าย จ านวน  5 โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างตลาดสด อบต.ท่าลาด หมู่ที่ 7 
2.โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 
3.โครงการวันสงกรานต์ 
4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.โครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงวัยสูงคุณค่า 
 
ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ท่าลาด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

46 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโนน
จันทร์  หมู่ที่  8 

16,100.00 16,100.00 16,100.00 0.00 

47 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

81,400.00 81,000.00 81,000.00 400.00 

48 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

50,000.00 49,700.00 49,700.00 300.00 

      
 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
  จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 
จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2563 มีจ านวน 171 โครงการ น ามาสู่การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563และ จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ทั้งสิ้น 53  โครงการ และได้ด าเนินการเบิกจ่าย
และด าเนินการ มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  48 โครงการ  
 
 



  2 คุณภาพ (Quality) 
    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยภาพรวม เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ และได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ด าเนินการไป 
   
 
 
  3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  ผลการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนการประมาณค่าใช้จ่าย โครงการส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าจ านวนเงินที่ตั้งไว้เป็นการประหยัด
งบประมาณและกลายเป็นเงินสะสม 
 
  4 เวลา (Time) 
    การด าเนินการของโครงการพัฒนา มีการด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
 
  5 การได้รับประโยชน์ 
    การด าเนินการของโครงการพัฒนา เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการโดยได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการใช้ชีวิตประจ าวัน อีกท้ังการด าเนินการของโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 
  6. การวัดผล 
   การวัดผลของการด าเนินการตามโครงการพัฒนา เป็นไปตามค่าวัดผล KPI ที่ตั้งไว้ ทั้งจ านวนคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ และความพึงพอใจต่อโครงการ  
 
  7. ผลกระทบ (Impact) 
    ไม่พบผลกระทบของโครงการพัฒนาที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 



 
    ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
   
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  1.แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 



 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้ อมูล พ้ื นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน ้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7 ) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ท รัพ ย ากรธรรมชาติ  เช่น  น ้ า  ป่ า ไม้  ภู เข า  คุณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
5 

 



(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3  

3. ยุทธศาสตร์  

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  

(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 

 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  
 

 
 



 
 
 
 
   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 



 
 
 
 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 



 
 
 
 
 

 
 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่ อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก

10  



ประชารัฐ  
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น า ไป สู่ ก า รตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5 .4  โค ร งก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุ จ านวน เท่ าไร   กลุ่ ม เป้ าหมายคืออะไร  มี ผลผลิตอย่ างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้ จะท าที่ ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร

คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 5  



Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้ แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

5  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ที่ สามารถ
วัด ได้  (measurable) ใช้ บ อกป ระสิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness)     ใช้ บ อก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ

5  



 วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวมคะแนน 100  

   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
   2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  ดังนี้   
การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797  ลงวันที่ 10  
ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
 
(2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)  

 
การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

http://www.dla.go.th/


เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด (ให้
หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

๒๐ ๒๐ 

๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 

   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 

   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 

   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 

   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) ๕ 

   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 

   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 

   ๓.๘แผนงาน (๕) ๕ 

   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 



 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน ้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน ้า) 

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 

(๓) ๓ 



ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๒. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

(๑) การวเิคราะหท์ี่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand 

๔.๐ 

๑๕ 

(๒) 

๑๕ 

๒ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

และการบังคบัใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกดิขึน้

ต่อการพั?นาท้องถิน่ 

(๑) ๑ 

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา 

สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

 (๒) ๒ 

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครวัเรือน 

การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคมการพัฒนา

อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่

ทั่วไป เปน็ต้น 

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ 

ทางภูมศิาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งทีเ่กิดขึน้ การประดิษฐ์

ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ

ด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat(

อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

เชิงพืน้ที่ มกีารน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรอื

(๒) ๒ 



สมมุตฐิานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวธิีการ

แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๘) สรปุผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณก์ารพัฒนา การตัง้

งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมนิผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัใินเชงิปริมาณ และการ

ประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชงิคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน่ผลทีไ่ด้รบั/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนว

ทางการแก้ไข ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 



 
ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

 

 

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ ์

 

 

 

๓.๖ เปา้ประสงค์ของ

แต่ละประเด็นกล

ยุทธ ์

๓.๗ จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนา

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand 

๔.๐  

๖๕ 

(๑๐) 

๖๕ 

๑๐ 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ และยุทธศาสตร์จังหวดั และ

เชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตแิละ Thailand 

๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แผนการบรหิารราชกาลแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

วิสัยทศัน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและสัมพนัธ์กับโครงการ

พัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วธิีการ ภากจิหรือสิ่งที่ต้องท าตาม

อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะน าไปสู่

การบรรลวุิสัยทัศน์ หรือแสดงใหเ้หน็ถึงความชัดเจนในสิ่งที่

จะด าเนนิการให้บรรลุวสิัยทศัน์นั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยุทธ์มคีวามสอดคล้อง

และสนับสนนุต่อกลยทุธท์ี่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอนัแนว่แน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่

เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิ ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง

(๕) ๕ 



 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใ์น

ภาพรวม 

 

 

 

๓.๑๐ ผลผลิต/

โครงการ 

ยุทธศาสตร์  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจาก

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั คา่เปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีความ

ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีโดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง

ดังกลา่ว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่ าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกดิผล

ผลิต/โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕) ๕ 

ผลผลิต/โครงการ เปน็ผลผลติที่เปน็ชุดหรือเปน็โครงการที่

เป็นชดุกลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็

ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอีย่างถกูต้องและครบถ้วน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
  1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการที่

เบิกจ่ายตาม
ข้อบัญญัติ/เงิน

สะสม 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

97 101,271,000.00 38 4,098,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

38 7,598,200.00 13 5,117,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

9 475,000.00 - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 1,340,000.00 1 37,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและ
การเกษตร 

12 4,180,000.00 1 25,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

2 100,000.00 - - 

 171 114,964,200.00 53 9,277,900.00 

 
          รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น 53 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 9,277,900.00 บาท  

 
1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 



    ผลส าเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 30.99 โดยโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 171 โครงการ สามารถน ามาจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 53 โครงการ 
 2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกดิการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง

อาจท าไม่ได้   
 4. ปัญหาคือมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไปซึ่งท าให้จัดท าไม่หมดในห้วงปีนั้นๆ 
 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
 2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
 3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
 4)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

องค์กร 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 



 
 
 
 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

 
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นหรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือก
ให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่ งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี  กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้
เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เอบต. อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 



ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง ระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่
จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ 

ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการโอ่งเก็บน ้า และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับ
ระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

 
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหา

เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิง
รัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็
ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชน
ขาดความร่วมมือ เป็นต้น 

บุคลากรใน อบต.จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่
มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 



ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามา
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทัน
เหตุการณ ์

   2.2 ข้อเสนอแนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นของ อบต. 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 
 


