
 
ประกาศ อบต.ท่าลาด 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนนิงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.ท่าลาด จึงขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จา่ย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการอบต.ท่าลาด ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าลาด  
    "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเคียงคู่ สาธารณูปโภคถ้วนหน้า ท้องถ่ินธรรมาภิบาล" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าลาด  
    - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และสังคมให้มีคุณภาพ  
    - ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ด้านการพัฒนาแหล่งน า้และการเกษตร  
    - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าลาดได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
        1. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร 
        1. แผนงานการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน 
    อบต.ท่าลาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เชน่ 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 77 23,320,000.00 25 3,435,000.00 97 101,271,000.00 92 108,136,800.00 43 62,484,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
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 า้และการเกษตร 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

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

รวม 184 35,270,900.00 137 21,110,900.00 171 114,964,200.00 157 126,452,400.00 83 76,934,000.00 
 

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

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 23 3,137,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และสังคมให้มคุีณภาพ 16 6,450,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 2 180,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน า้และการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 42 9,783,100.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ท่ี 8 

900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

บริเวณวัดบ้านโนนจันทร์ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หมู่ท่ี 8 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า PVC เพื่อ
การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี ๓ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากนานางโสวัด วงตาผา ถึงนานางหวานตา 
ผ่านถนนถึงนานายสนทา วงค์ตาปอง ยาว 
๓๐๐ เมตร 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้าน
วังยาง หมู่ท่ี ๕ 

900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ บ้านวังยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 
เมตรโดยเฉลี่ย หมู่ท่ี 5 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี ๗ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16 เมตร สูงโย
ประมาณ 5.00 เมตร 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ถนนสายหนองโศก ขนาดกว้าง 3 เมตร ความ
ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 507 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ท้ังสองข้าง 



6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเพื่อการเกษตรและสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 
1 - บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,600 เมตร โดย
เฉลี่ยซ่อมแซมจุดท่ีช ารุดเสียหาย ปริมาณลูกรัง 
2,150 ลูกบาศก์เมตร 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 
บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์สวัสด์ิ ขนาดท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 X 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร  

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนจนัทร์ หมู่ท่ี 
8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเพื่อการเกษตร บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ท่ี 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 725 ลูกบาศก์เมตร 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า PVC เพื่อ
การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ท่อขนาด Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมประตูปิด/เปิด
น ้า Ø 4 นิ้ว 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดต้ังประตู ปิด/เปิด น ้า
เพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมู่
ท่ี 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาด Ø 4 นิ้ว 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก 
หมู่ท่ี 7 

11,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้
สะดวกและปลอดภัย 

หมู่ท่ี 7 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายท่อเมนประปาเพื่อ
อุปโภค - บริโภค บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ท่ี 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

จาก อบต.ท่าลาด ถึงท่ีนานางนารี แก้วคนตรง 
ยาว 229 เมตร 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ป่าช้าบ้านโนน
สว่าง หมู่ท่ี 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ศุงโย
ประมาณ 3.00 เมตร 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ท่ี 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 1 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บริเวณหน้าบ้านนายอ าพร ธน.ฮน ถึงข้างบ้าน
นางสาวฮน ธน.แนน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 47 เมตร ลึก 0.44 เมตร หมู่ท่ี 1 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ท่ี 2 

900,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ท่ี สาธารณะประโยชน์บ้านลาดศรีชมภู ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 
เมตร หมู่ท่ี 2 



ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด 
หมู่ท่ี 4 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนสายหน้าบ้านนางพร ไชยสงค์และถนน
สายหน้าบา้นผู้ใหญช่วน ค าแสน จ านวน 2 
ช่วง ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
36 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 
เมตร หมู่ท่ี 4 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดต้ังประตู ปิด/เปิด น ้า
เพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมู่
ท่ี 6 

37,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน า้ใช้
อย่างเพียงพอ 

เชื่อมต่อจากท่อเมนส่งน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านสร้าง
เม็ก สถานีท่ี 1 ขนาด Ø 4 นิ้ว จ านวน 2 จุด 
บริเวณดังต่อไปนี้ จุดท่ี 1 บริเวณท่ีนานายเวียง 
ท่อนทอง จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนานางรัตนา โคตร
อาสา หมู่ท่ี 6 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน ้า PVC เพื่อ
การเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 7 

41,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน า้ใช้
อย่างพอเพียง 

เชื่อมต่อจากที่นานางนันทา โคตะมะ ถึงท่ีนา
นางวิมลรัตน์ ราชบุตร ขนาดท่อ PVC Ø 6 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 158 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิด
น ้า ขนาด Ø 4 " จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 7 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.
แบบครึ่งซีก บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 
7 

47,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

บริเวณข้างโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

วันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัย
เรียนและก่อนวัยเรียนกล้า
แสดงออกและมีความคิด
สร้างสรรค์ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ท้ัง 4 
โรงเรียน 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

อาหารกลางวัน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก  

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

อาหารเสริมนม 638,200.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก  

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เพื่อจัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาหรือเครื่อง
เล่นพัฒนาการ 

102,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯให้เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชน่ บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุมต่างๆ สีไม้ สนี ้า กระดาษ ดิน
น ้ามัน ฯลฯท่ีเกี่ยวข้อง 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

จัดโครงการแข่งกีฬา 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้
เด็กนักเรียนได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา 

จัดแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาในพื้นท่ีปีละ 1 ครั้ง 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินของต าบลและ
จังหวัด 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการวันสงกรานต์ 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินของต าบลและ
จังหวัด 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ีต าบลท่า
ลาด 

0.00 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมกองทุนในการ
พัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ีต าบลท่าลาด 



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นท่ี 

ประชาชน 8 หมู่บ้าน 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,000,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่การยังชพี 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

คนพิการจ านวน 76 คน คนละ 500 บาท/
เดือน 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการป้องกันเด็กจมน ้า 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนท่ัวไป 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการวินัยจราจร 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนท่ัวไป 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

โครงการท้องถ่ินใส่ใจผู้สูงวัยสูง
คุณค่า 

20,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินของต าบลและ
จังหวัด 

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

40.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

หมู่1-8 

41.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการ การช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณจ์ากไวรัสโคโร
นา 2019 

หมู่1-8 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบลท่าลาดเมืองสะอาด  15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาดและเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ีต าบลท่าลาด 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 6,740,000 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 2,912,416 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 5 312,690.00 3 165,990.00 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 2 81,875.00 2 81,875.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2,425.00 1 2,425.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน า้และการเกษตร     



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน     

รวม 15 3,074,745.88 12 2,912,415.78 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าลาด ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2.2)โครงการวางท่อส่งน ้า 
PVC เพื่อการเกษตร บ้าน
โนนสว่าง หมู่ท่ี 3 

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2.1)โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ท่ี 1 

100,000.00 99,800.00 0.00 200.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2.3)โครงการติดต้ังประตู 
ปิด/เปิด น ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 6 

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

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2.4)โครงการวางท่อส่งน ้า 
PVC เพื่อการเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ท่ี 7 

41,900.00 41,700.00 41,700.00 200.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2.5)โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล.แบบครึ่งซีก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ท่ี 7 

47,000.00 46,900.00 0.00 100.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

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

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในต าบลท่า
ลาดต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2564 

100,000.00 99,730.00 99,730.00 270.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 
ประจ าปี 2564 

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

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

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

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

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

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 3,000.00 3,000.00 27,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และสังคมให้มีคุณภาพ 

(1.1) โครงการท้องถ่ินใส่ใจ 
ผู้สูงวัย สูงคุณค่า ปี 2564 

20,000.00 14,750.00 0.00 5,250.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

(3.4)ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

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

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

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

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3.1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ต าบลท่าลาดเมืองสะอาด 

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

 



รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ท่าลาด เรณูนคร จ.นครพนม  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 92 108,136,800.00 23 3,137,900.00 5 312,690.00 3 165,990.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 35 8,280,600.00 16 6,450,200.00 7 2,677,755.88 6 2,662,125.78 

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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน ้าและการเกษตร 10 5,530,000.00 - -     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 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 โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอานค า ธน.ทอง ประธานกรรมการ 042583112 - - 

นายบุญเรือง สีการัง กรรมการ 042583112 - - 

นายสนิไชย ศรีชาหลวง กรรมการ 042583112 - - 

นายวินัด ธน.โพธิ์ กรรมการ 042583112 - - 

นายอนุวัตร ธน.กุล กรรมการ 042583112 - - 

นายอาน ค าจันทร ์ กรรมการ 042583112 - - 

นายสมหวัง ไชยต้นเชื้อ กรรมการ 042583112 - - 

นายบุญฤทธิ ์จุลทอง กรรมการ 042583112 - - 

นายประวิทย์ เพ็งเวลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายประวัส ธน.โพธิ ์ กรรมการ 042583112 - - 

นายสมชัย อุสังหาร กรรมการ 042583112 - - 

นางเพ็ญทิวา รัตนมาล ี กรรมการ 042583112 - - 

นายสมศักด์ิ รัตนมาล ี กรรมการ 042583112 - - 

นายเกียน นครประเทศ กรรมการ 042583112 - - 

นายศักด์ิศรี เพ็งเลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายชวน ค าแสน กรรมการ 042583112 - - 



นายภานุพงษ ์วงค์จ าปา กรรมการ 042583112 - - 

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโคตร กรรมการ/เลขานุการ 042583112 - - 

นางนฐัติยา ธน.ทอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 042583112 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเลอศักด์ิ ธ.น.กุุล กรรมการ 042583112 - - 

นายสว่าง พ่อบ ารุง กรรมการ 042583112 - - 

นายวิชัย เรณู กรรมการ 042583112 - - 

นายไสว ธน.โสม กรรมการ 042583112 - - 

นายหงส์สา ธน.กุล กรรมการ 042583112 - - 

นายไกรสวัสด์ิ ค ามี กรรมการ 042583112 - - 

นางนาวัน ค ามี กรรมการ 042583112 - - 

นายชัยชาญ ธน.ทอง กรรมการ 042583112 - - 

ว่าที่ร้อยโทอนุพนธ ์นิตะโคตร กรรมการ 042583112 - - 

นายพงษ์ทอง ทิพย์วงค์ กรรมการ 042583112 - - 

นายสายนัต์ ธน.ผา กรรมการ 042583112 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโคตร ประธานกรรมการ 042583112 - - 

นายวัชระ จันทร์สองดวง กรรมการ 042583112 - - 

นายชัยชาญ ธน.ทอง กรรมการ 042583112 - - 

นายโยธิน ท่อนทอง กรรมการ 042583112 - - 

นางนิรนัดร์ เพ็งเวลุน กรรมการ 042583112 - - 

นายบัววี สันสอน กรรมการ 042583112 - - 

นายนนัทวัฒน ์บูรณะกิติ กรรมการ 042583112 - - 

นายจิรกร สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการ 042583112 - - 

นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อดวงผุย กรรมการ 042583112 - - 

นางนฐัติยา ธน.ทอง กรรมการ/เลขานุการ 042583112 - - 

 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าลาดทราบ เพื่อจะได้พจิารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.ท่าลาด 
 

ขอ้มูล ณ 22/04/2564 

 


