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คำนำ 

 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)    

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

      

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สารบัญ 

                                                                               หน้า 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                              
1.ด้านกายภาพ                                                                                   1 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง                                                                   2 
3.ด้านประชากร                                                                                  2 
4.สภาพทางสังคม                                                                                4 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน                                                                           4 
6.ระบบเศรษฐกิจ                                                                                 5 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม                                                                6 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                           7 
9.ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน                                                         8 
                                                                  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                             9 
 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        22 
 3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  30 
  
ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                          
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      34 
    2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น       35 
 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล                                                              
 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 138 
 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 143 
 3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 148 
 4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 149 
 
 

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

 



4 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ตำบลท่าลาดห่างจากอำเภอเรณูนครเป็นระยะทางประมาณ  12 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 15.64  

ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ตำบลต่าง ๆดังนี้ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ บ้านต้องน้อย  ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้านปากบัง  ตำบลพิมาน อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาสะเดา ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีเนื้อที่จำนวน   7,306  ไร่ 
   
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 
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 2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1เขตการปกครอง 

ตำบลท่าลาด ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
หมู่ที่   1   บ้านท่าลาด   หมู่ที่   2   บ้านลาดศรีชมภู  

  หมู่ที่   3   บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่   4   บ้านท่าลาด  
  หมู่ที่   5   บ้านวังยาง   หมู่ที่   6   บ้านสร้างเม็ก 

 หมู่ที่   7   บ้านสร้างเม็ก   หมู่ที่   8   บ้านโนนจันทร์ 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า    จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๑ คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น ๘ คน 
  

3. ประชากร 
 3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) 

ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี  

หมู่ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  

1 190 206 396 193 209 402 189 205 394 190 203 393 

2 213 196 409 216 203 419 216 205 421 221 208 429 

3 108 100 208 113 101 214 113 103 216 109 106 215 

4 193 211 404 196 216 412 195 219 414 196 212 408 

5 218 211 429 219 213 432 224 213 437 225 216 441 

6 191 206 397 190 196 386 189 192 381 188 190 378 

7 216 220 436 217 225 442 223 226 449 222 234 456 

8 202 195 397 202 195 397 205 194 399 202 193 395  

รวม 1,531 1,545 3,076 1,546 1,558 3,104 1,554 1,557 3,111 1,553 1,562 3,115 

 
 ข้อมลูประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี จะเห็นว่ามีประชากรรวมเพ่ิมขึ้นทุกปี การคาดการณ์ในอนาคตคาดว่าประชากร
จะเพ่ิมขึน้อีกเพราะอัตราการเกิดเพ่ิมขึ้นและอัตราการเสียชีวิตลดลง 
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3.2ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

-  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 925  ครัวเรือน  

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,109   คน 

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

ช่วงอายุ 0 – 59 1,356 1,330 2,686 

ช่วงอายุ 60 – 69 146 154 300 

ช่วงอายุ 70 – 79 39 46 85 

ช่วงอายุ 80 – 89 12 24 36 

ช่วงอายุ 90 – 100ขึ้นไป 1 1 2 

รวม 1,554 1,555 3,109 

ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอเรณูนคร  ณ วันที่ 16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 ตารางแสดงจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาด 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 

บ้านท่าลาด 1 188 202 390 110 

บ้านลาดศรีชมภู 2 221 210 431 117 

บ้านโนนสว่าง 3 112 106 218 71 

บ้านท่าลาด 4 198 207 405 151 

บ้านวังยาง 5 226 219 445 128 

บ้านสร้างเม็ก 6 185 189 374 105 

บ้านสร้างเม็ก 7 222 232 454 143 
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บ้านโนนจันทร์ 8 202 190 392 100 

รวม 1,554 1,555 3,109 925 
 

ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอเรณูนคร  ณ วันท่ี 16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

  
4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑.  โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) 
๒. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
๓. โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 

 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก  
 
  4.2 สาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจำหมู่บ้าน สถานพยาบาลมี 1 แห่ง  
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด 
 
  4.3 อาชญากรรม 
  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ  
 
  4.4 ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  จำนวน 1 ราย / ผู้พิการ 125 ราย/ 
ผู้สูงอายุ  423 ราย (ข้อมูล ปี 2564) 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ำ,ทางรางฯลฯ) 
  -   ถนนแอสฟัลติกท์    จำนวน  2       สาย 
  -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน  64 สาย 
  -   ถนนลูกรัง     จำนวน  57 สาย 
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  5.2 การไฟฟ้า 
  ตำบลท่าลาดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและขยายไปสู่พ้ืนที่การเกษตรเกือบทุกพ้ืนที่ 
 
  5.3 การประปา 
  ตำบลท่าลาดมีระบบประปาทั้งหมด  3  แห่ง 
 
 
  5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 
  5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  -  ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน สาขาเรณูนคร (ท่าลาด) จำนวน  1 แห่ง 
  -  ขนส่งเอกชน(kerry) สาขาย่อยตำบลท่าลาด  จำนวน  1 แห่ง 
 
  
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

 ประชากรในเขตตำบลท่าลาด ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวนาปี  ข้าวนาปรังสวนยาง  ยาสูบ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นร้อยละดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับราชการ ร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

 6.2 การประมง 
  ส่วนใหญ่ทำการประมงพ้ืนบ้าน (ในแม่น้ำบังและแม่น้ำก่ำ) 
 
  6.3 การปศุสัตว์ 

 ตำบลท่าลาด มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ การเลี้ยงสุกรและเลี้ยงเป็ด ไก่  

  6.4 การบริการ 
  -  โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์  3 แห่ง 

-  ปั๊มน้ำมัน     2 แห่ง 
-  โรงสีขนาดเล็ก    19 แห่ง 
-  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   30 แห่ง 
-  ร้านอินเตอร์เน็ต   2 แห่ง 
-  อู่ซ่อมรถ    6 แห่ง 
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-  ร้านเสริมสวย    1 แห่ง 
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   1 แห่ง 
-  ร้านซักรีด    1 แห่ง 

  
  6.5 การทอ่งเที่ยว 
  ตำบลท่าลาดจัดงานประเพณีลอยกระทงที่หาดทรายขาว ลำน้ำก่ำทุกป ี
 
  6.6 อุตสาหกรรม 
    ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
   
  6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  -   กลุ่มทอผ้า     จำนวน     2 กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   จำนวน     8 กลุ่ม 
  -   กลุ่มสานกระติ๊บข้าวจากต้นกก   จำนวน    1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มเลี้ยงโค     จำนวน    3 กลุ่ม 
  -   กลุ่มจัดทำหมอนประดิษฐ์ที่ระลึก  จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์ตำบลท่าลาด   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    จำนวน     8 กลุ่ม 
  -   กลุ่ม กข.คจ. (โครงการแก้ปัญหาความยากจน) จำนวน    8 กลุ่ม 
  -   กลุ่มสตรีระดับตำบลท่าลาด   จำนวน    1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า     จำนวน     1 กลุ่ม 
 
  6.8 แรงงาน 
  ประชากรในตำบลร้อยละ 10  มีอาชีพรับจ้างโดยไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน 
 
 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตำบลท่าลาดทั้ง 8 หมู่ นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจำนวน   6 วัด ได้แก่     
1. วัดราษฎร์สวัสดิ์  บ้านท่าลาด  หมู่ 1 และ หมู่ 4 
2. วัดอัมพวันบ้านลาดศรีชมภู  หมู่2 
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3. วัดโนนสว่างบ้านโนนสว่าง  หมู่3   
4. วัดท่าเรไรบ้านวังยาง  หมู่ 5 
5. วัดสร้างเม็กบ้านสร้างเม็ก  หมู่ 6 และ หมู่ 7 
6. วัดหายโศกบ้านโนนจันทร์  หมู่ 8 

สำนักสงฆ์   4 แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านวังยาง  
2. สำนักสงฆ์สามัคคีถาวร บ้านโนนจันทร์ 
3.สำนักสงฆ์ศรีมงคลธรรม บ้านสร้างเม็ก 
4.สำนักสงฆ์ธนโชติเกาะแก้วกลางน้ำทุ่งนากุมารทอง บ้านวังยาง 

 7.2ประเพณีและงานประจำปี 
  ตำบลท่าลาดมีงานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่นประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีวันลอย
กระทง   งานแห่เทียนเข้าพรรษา  งานบุญประจำปี และงานศาสนาต่างๆ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มสานกระติบ๊ข้าวจากต้นกกบ้านโนนสว่าง หมู่ 3  
ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาลาว 

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

กระติบข้าวจากกลุ่มสานกระติ๊บข้าวจากต้นกกบ้านโนนสว่าง หมู่ 3 

 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 -   ลำน้ำ ,ลำห้วย    จำนวน  2 สาย 
 -   บึง ,หนองและอ่ืน ๆ    จำนวน  17 แห่ง 
 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 -   บ่อน้ำตื้น     จำนวน  24 แห่ง 
 -   บ่อโยก     จำนวน  23 แห่ง 
 -   ประปาตำบล     จำนวน  3 แห่ง  

-   คลองส่งน้ำ     จำนวน  3 แห่ง 
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8.2 ป่าไม้ 

มีป่าชุมชน เช่น  ป่าดอนหอ ป่าช้าวังยาง ป่าช้าบ้านสร้างเม็ก เป็นต้น 

8.3 ภูเขา 
ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพย์กรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ป่าไม้ , ดิน , น้ำ  ฯลฯ 

9. อื่นๆ  

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ความเป็นมาของตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ในปี พ.ศ. 2313 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระยาจักรีได้ยกทัพไปราบ(ปัจจุบัน ราบ แปลว่า 
รบ)ที่เมืองลาว ด้านตะวันออกได้แก่เมืองจำปาศักดิ์เมืองอัตตะบือและได้กวาดต้อนราษฎรเข้ามายังไทยเป็นจำนวน
มากในจำนวนนั้น มีบรรพบุรุษของบ้านท่าลาดอยู่ด้วย ซึ่งเป็นชาวเมืองอัตตะบือ ตอนแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านพระ
ซอง จนเป็นตำบลพระซองในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2319 ได้ย้ายรกรากใหม่โดยการนำของนายแก้วมาตั้งชื่อว่า บ้าน 
สก ซึ่งตามศัพท์เป็นว่า ครกจึงได้ตั้งนายแก้ว เป็นผู้ปกครองเมือง และได้ชื่อใหม่ว่านายแก้ว ปัญญา ต่อมาปี พ.ศ.
2437  สมเด็จกรมพระยาดำรงเดชานุภาพครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จออกตรวจ
ราชการที่อำเภอมุกดาหารทางชลมารค ตามแม่น้ำโขง พอถึงลำน้ำก่ำจึงได้เสด็จขึ้นมาเรื่อยๆ และได้แวะเยี่ยม
ราษฎรที่บ้าน สก(บ้านท่าลาดในปัจจุบัน)ณ ศาลารับเจ้า สาเหตุที่เรียกชื่อนี้ เพราะ มีเจ้านายมาเยี่ยมบ่อยมาก 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่จากคำว่า สก มาเป็นคำว่า ท่าลาดซึ่งแปลว่า ท่าต้อนรับเจ้านาย (เดิมเขียนว่า ราช) 
ต่อมาจึงได้เป็นท่าลาดในปัจจุบัน ซึ่งมี นายวงษ์เดือน  เรณู  เป็นกำนันคนปัจจุบัน 

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าลาดเดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลท่าลาดต่อมาได้รับการยก
ฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.2542เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาด  เมื่อปี พ.ศ.2542มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างการบริหารงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท่าลาดทั้งตำบล 

9.2ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่
ยาสูบ สวนยาง ข้าวโพด  และเลี้ยงสัตว์ 

9.3ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
          แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำก่ำ และแม่น้ำบัง 
 

ส่วนที่ 2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
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ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ
อาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี๒๕๖๐ที่ร้อยละ๓.๙ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ๖.๐ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ๖ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธภิาพภาคบรกิารและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ
ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุข
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟูการใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชนขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคการขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆมีความท้าทายมากขึ้นทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชียแต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญ
กับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืนๆที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจหรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎระเบียบทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ
ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนำไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบรวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง 

 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันอาทิเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่นยนต์และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่
และเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้นแนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึนการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่
ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพ่ิมขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันดังนัน้การเตรยีมความพร้อมของประชากรให้มคีุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
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   ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลงซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้นทั้งนี้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจึงอาจจะเป็นไปได้
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่าอาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวนความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่ งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ำขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใน
การสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่างๆดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกันทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเขม้งวดขึน้โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศตา่งๆที่สำคัญ
เช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมาก
ขึ้นอาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากร
ต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้นหลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
ทักษะระดับต่ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมืองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้นเห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มากดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ และทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนนิงานอย่างบูรณาการเนือ่งจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนษุย์ที่มีคุณภาพมีความรู้สมรรถนะและทักษะทีส่อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆและมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกนักับการพัฒนาของคนในแตล่ะชว่งวยัระบบ
บริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกา้วทันโลกจากการตอ่ยอดการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์๔.๐ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรมภาค
เกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจและการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการมีข้อกำหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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และระบบโลจิสติกส์กฎหมายระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นรวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูตซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศโดยจำเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้าน
ต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากรโครงสร้างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุมอย่างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุพร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อย
ต่างๆอย่างเป็นระบบโดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศและถ่ายทอดไปสู่
แผนในระดับอื่นๆเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ
อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้ การพัฒนาประเทศสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
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ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความมั่นคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและ 

มีความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความม่ันคงในเอก
ราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความม่ันคง
ในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหาร
พลังงานและน้ำมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่ เปลี่ ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกและมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยัง
มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่
มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑)การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓)การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ 

(๔)การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑)การเกษตรสร้างมูลค่า 

(๒)อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓)สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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๔.๔โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 

(๕)พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(๒)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(๓)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่๒๑ 

(๔)การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(๕)การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖)การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

(๗)การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔.๔ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑)การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒)การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

(๓)การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(๔)การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 

๔.๕ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔)พัฒนาพ้ืนที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕)พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖)ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 

๔.๖ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

(๒)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

(๓)ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔)ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕)บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมี
ความสามารถสูงมุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 

(๖)ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗)กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จำเป็น 

(๘)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่๙–๑๑เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย๔.๐ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคงมัง่คั่งและยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาส ตร์ของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง๕ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้กำหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑หลักการ 
๑.๒จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
๒.๑สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
๒.๒สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒ 
๓.๑. วัตถุประสงค์ 

   ๓.๒. เป้าหมายรวม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒มีทั้งหมด๑๐ยุทธศาสตร์โดยมี๖ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีและอีก๔ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

๔.๑ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๔.๒ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   ๔.๓ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔.๔ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๕ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
๔.๖ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๔.๗ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๔.๘ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
๔.๙ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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๔.๑๐ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒สู่การปฏิบัติ 

๕.๑หลักการ 
๕.๒แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ 

 ๕.๓การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๑. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 

 ๔. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร    เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทศัน์ :  “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก ”  

เป้าประสงค์รวม : “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
๕. การรักษาความมั่นคงชายแดน 
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  จังหวัดนครพนม 

 ๑. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

  ๒. เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 

  ๓. เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ –
ตะวันออก 

  ๔. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

  ๕. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

 

  พันธกิจ 

  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 

    ๑) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน
ระดับประเทศ       ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ  คือ  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้า
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

     ๒) การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่
จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นจากความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตาม
แนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ด้านสังคม 
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     เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงมี
โอกาสประกอบอาชีพที่มั่งคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม ๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

     เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ  การบริหารจัดการต้นแบบแห่ง
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ” ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๔.ด้านการจัดการ 

     มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชนและประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส 

 ๕. ด้านความม่ันคง 

     เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 

  “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

  3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 

  4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้า
การเกษตร 
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  6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 

  7. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

  8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือบ้าน 

 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก 

และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและด้อยโอกาส 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรมและสถาบันครอบครัว 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
๘. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 

3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

4. บริหารจัดการศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัดและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือให้มีน้ำเพ่ือการเกษตร และเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยาย
พ้ืนที่ชลประทาน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การตลาด  การลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  สินค้าทางการเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน 

4. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 

5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร  และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 

8. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  การตลาด  การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 

3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบ
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME  ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 

 

5.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน  สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดทำแผนพัฒนากับภาค
ส่วนต่าง ๆ  สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
เพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น
พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 

3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่าง
ทั่วถึง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  และมลพิษในชุมชน 

8. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู  และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายความปรารถนา   ความคาดหวังที่จะ
ให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าคาดการณ์ว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดต้องเป็นชุมชนเข้มแข็ง  สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีทั้งประชาชนมีรายได้ที่พอเพียงแก่การ     ยังชีพ ตลอดทั้ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้  “ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาเคียง
คู่  สาธารณูปโภคถ้วนหน้า.. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล” 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 

 1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 

 2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

   2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อ  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 
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  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

   4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน  

  4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

   4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

  5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น 

 5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่ง
น้ำ ท่อส่งน้ำ  

 5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอก
คลองเป็นต้น 

   5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 

 6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

  6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 

 6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

  6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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  6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

 

 

2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 

6. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทาง
ระบายน้ำ 

1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   

 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 
 

2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การ
รักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน 

2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ  HIV2.5  
ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาอาชญากรรม 

2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

    

3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 

3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
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3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  

4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 

   

5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา 
บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่ง
น้ำ ท่อส่งน้ำ  

5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่ง
น้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอกคลองเป็นต้น 

5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
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ของประชาชน 

6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 

6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพ 

6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนา
ฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

2.6 กลยุทธ์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 

 1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 

 2.3  ส่งเสริมการแข่งขนักีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

   2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อ  HIV 
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   2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 

   2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

   3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 

   3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

   3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

   4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน  

  4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

   4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 

มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

  5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น 

 5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่ง
น้ำ ท่อส่งน้ำ  

 5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอก
คลองเป็นต้น 
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   5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

  6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 

 6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

  6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

  6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดกำหนดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 8 กลยุทธ์  

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มุ่งพัฒนา 6ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ ด้านการ
พัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
การเกษตร ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การเสริม 

สร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง
และพื่นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การ
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี
การวิจยัและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส ์

 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุน 

การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย  

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

 

-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การ
ปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แหล่งน้ำและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

การพัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุน 

การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย  

 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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-แผนงานการเกษตร -แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

-แผนงานงบกลาง -แผนงานบริหารงานทัว่ไป แผนงาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานการเกษตร 

 

1.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

2.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

3.โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 

4.โครงการวางท่อระบายน้ำ 

5.โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. 

1. สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

2. โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ทางศาสนา
ฯลฯ 

 

1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

2.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

ฯลฯ 

 

1 . เงินเดือน/
ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการ

เลือกตั้ง 
3.อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้างฯ 
4.เงินสำรองจ่าย 
5.สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,
ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค
, ค่าครุภัณฑ์ 
6.จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/
ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต่างๆ 
7.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
8.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
พิการ เอดส์                   

1. โครงการท่าลาดเมือง
สะอาด 

  

2. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อต่างๆรวมไป
ถึงควบคุมป้องกันโรคระบาด
ในท้องที่ ฯลฯ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

-แผนงานงบกลาง 

 

 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

1. โครงการปลูกต้นไมป้่า
ชุมชน/ป่าต้นน้ำ/ปา่
สาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
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3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)จุดแข็ง (S : Strength) 

 -  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

  - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

 -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก 

 -  มีรถโดยสารประจำทางสายเรณู – นาแก 

 -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 -มีสนามกีฬาตำบล  1แห่งมีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำบัง แม่น้ำก่ำ 

 -ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวยาสูบและยางพารา
เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

 -  มีโรงเรียนสังกัดสพฐ.3โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

 -   มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 

 -  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

-  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

 -มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 

 -มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

 -คนในวัยทำงานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 

 -ราษฎรบางส่วนยากจน  อาชีพส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้
ขาดรายได้ 



35 
 

 -  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง ยั่งยืนคลอบคลุม 

 -ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 

 -ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 

3)โอกาส (O : Opportunity) 

 -จังหวัดนครพนมสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่มีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 -  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 -  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบราชการทำให้พนักงาน
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 -รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 -ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

4)  ข้อจำกัด (T : Threat) 

 -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นอบต.ขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย
ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 -  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

 -  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

 -การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 -การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 

   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย อบต.ท่าลาดได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 

    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
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1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.ท่าลาด ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้
มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ 
เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่ สาธารณะ  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้ าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ท่าลาดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด   อบต.ท่าลาดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปากิจการประปา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ   
อบต.ท่าลาด ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็
สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงร้อยละ 80แต่ยังมีครัวเรือนบางส่วนที่ตัวบ้าน
ยังไม่ม่ันคงถาวร 

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว ยาสูบยางพารา เลี้ยงสัตว์ 
ฯลฯ  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  

ด้านแรงงาน 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และ
โรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี   

ด้านการศึกษา 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากร ร้อยละ  90ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้   
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ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 

 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ   

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน            

 ด้านยาเสพติด  

 ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลท่าลาดยังมีอยู่บางส่วน 

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนที่ของตำบลท่าลาดส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมี
พ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาว
เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ 
กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    ณ วันนั้นจะทำ
ให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ในยุทธศาสตร์ต่างๆ  
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชน -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้มี
คุณภาพ 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการ
ดำเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
--แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง 
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองช่าง 

3 การพัฒนาการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

5 การพัฒนาแหล่งนำ้และ
การเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

6 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ด้านบริการชุมชน -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักงาน
ปลัด 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
 

รวม 6 8 26 8 11 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมการ
โยธา 

1.2 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

 

32 

 

 

 

3 

 

 

9,970,000 

 

 

 

1,150,000 

 

 

26 

 

 

 

7 

 

 

10,300,000 

 

 

 

1,950,000 

 

 

22 

 

 

 

5 

 

 

6,975,000 

 

 

 

1,450,000 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

4,730,000 

 

 

 

1,250,000 

 

 

 

15 

 

 

 

1 

 

 

 

5,400,000 

 

 

 

500,000 

 

 

110 

 

 

 

19 

 

 

 

37,375,000 

 

 

 

6,300,000 
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รวม 35 11,120,000 33 12,250,000 27 8,425,000 18 5,980,000 16 5,900,000 129 43,675,000 

2)ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้มี
คุณภาพ 

 2.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

2.2 แผนงาน
การศึกษา 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

30,000 

 

1,250,000 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

500,000 

 

1,060,000 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

100,000 

 

1,070,000 

 

 

 

 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

 

- 

 

1,090,000 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

100,000 

 

1,100,000 

 

 

 

 

 

5 

 

16 

 

 

 

 

 

730,000 

 

5,570,000 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2)ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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และสังคมให้มี
คุณภาพ 

3)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

 2.3 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2.4 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

2.5แผนงาน
รักษาความสงบ 

2.6 แผนงานงบ
กลาง 

2.7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

490,000 

 

 

 

60,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

490,000 

 

 

 

40,000 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

490,000 

 

 

 

60,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

490,000 

 

 

 

40,000 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

510,000 

 

 

 

80,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

14 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,470,000 

 

 

 

280,000 

 

160,000 
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4 

 

3 

6,062,000 

 

320,000 

4 

 

3 

7,562,000 

 

240,000 

4 

 

4 

9,080,000 

 

470,000 

4 

 

3 

 

 

10,580,000 

 

240,000 

 

 

4 

 

2 

12,080,000 

 

220,000 

20 

 

15 

45,364,000 

 

1,490,000 

รวม 19 8,212,000 20 9,972,000 18 11,270,000 19 12,520,000 18 14,090,000 94 56,064,000 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

1 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

50,000 

 

 

1 

 

 

20,000 

 

 

3 

 

 

90,000 

รวม 1 20,000 - - - - 1 50,000 1 20,000 3 90,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำและการเกษตร 

2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 
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 5.1 แผนงานการเกษตร 

รวม 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 6.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

40,000 

 

40,000 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

60,000 

 

20,000 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

- 

 

20,000 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

40,000 

 

- 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

40,000 

 

20,000 

 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

180,000 

 

100,000 

รวม 4 80,000 4 80,000 1 20,000 2 40,000 3 60,000 14 280,000 

รวมทั้งสิ้น 61 19,482,000 59 22,352,000 48 19,765,000 42 18,640,000 40 20,120,000 250 100,359,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 

 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

4 

 

 

 

300,000 

 

 

 

5 

 

 

 

320,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

300,000 

 

 

 

4 

 

 

 

300,000 

 

 

 

17 

 

 

 

1,220,0
00 

 

รวมทั้งสิ้น 4 300,000 5 320,000 - - 4 300,000 4 300,000 17 1,220,0
00 

 

แบบ ผ. 01/1 
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 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
ใต้ดิน บ้านทา่ลาด หมู่ที่ 1   

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้อุปโภค
บริโภคอย่าง

นานายนิธิพล  
ธ.น.ฮน   ถึง นา 
น.ส.ภัคจินันท์ แสง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือนความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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เพียงพอ ไชย(ตะวันออก
หนองสะโนน้อย) 
ระยะทาง2,500 
เมตร บ้านทา่ลาด 
หมู่ที่ 1 (ปีละ
ประมาณ 500 
เมตร) 

ร้อยละ 80 

        

 

 2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำตัวยู พร้อมฝาปิด บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หน้าบา้นนายอำพร 
ธ.น.ฮน ถึงทา้ย
บ้านนายสำเร็จ  
พระสังคร ความ
ยาว     100 
เมตร บ้านทา่ลาด   
หมู่ที่ 1 

 300,000    ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ข้างบ้าน นางสาว
ภัคจินันท์ ถึงร่อง
ข้างวัด ความยาว  
100 เมตร บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

  300,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 



50 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่
ที่ 1   

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ข้างบ้านนายวารี  
ท่อนทอง ถึงบ้าน 
นางสาวขวัญแก้ว  
ท่อนทอง 
ระยะทาง 500 
เมตร ท่าลาด หมู่
ที่ 1-4  

   400,000 400,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

5 

โครงการตัดถนนสายใหม่ 
บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายหลังวัดอัมพ
วัน – จากถนน
สายข้างวัดอัมพ
วัน บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

100,000     การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 

โครงการขยายคลองส่งน้ำ
เพ่ือการเกษตรแบบท่อฝัง
ดิน พร้อมหัวจ่ายน้ำ
ภายในเขตหมู่บ้านที่ 2 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 

จากท่อเมนใหญ่
ถึงหนองสโนใหญ่ 
บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 

โครงการปรับปรุงเทพ้ืน
คอนกรีตล้อมรอบศาลา
เอนกประสงค์ของหมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

  200,000   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำแบบตัวยู
ภายในเขตหมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน 

จากหน้าบา้นนาย
บัววี  สนัสอน ถึง
หน้าบา้นนายหลง
มา  ธ.น.สุข บา้น
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 
2 

  300,000   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างบ้านของนาย
ถาวร  พ่อบุตรดี 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากสี่แยกข้าง
บ้านนายถาวร  
พ่อบุตรดี ถึงหน้า
สวนของนายพันธุ
ลา  โกพล บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 
2 

  500,000   การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 

โครงการขุดลอกหนองไผ่
และหนองบ่อเกลือ 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

  200,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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เพียงพอ ละ 80 

11 

โครงการลงลูกรังถมไหล่
ทางถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านลาดศรีชมภู หมู่
ที่ 2 

   100,000  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 

โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรภายในเขต
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

   50,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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13 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ในหมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สื่อสาร 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

   30,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

14 

โครงการลงลูกรังถนนเพ่ือ
การเกษตรภายในเขต
หมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที ่2 

   100,000  การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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15 

โครงการขยายคลองส่งน้ำ
เพ่ือการเกษตรต่อจาก หมู่ 
1-4 ถึง หมู่ที่ 2 บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

    500,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านลาดศรีชมภู หมู่
ที่ 2 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายข้างบ้านของ
นายสมศักดิ์ กุล
สะ ถึงท่ีนานาง
สมหมาย เพ็งเว
ลุนบ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

 

500,000     การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
        
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ่อเกลือ บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

   400,000 400,000 การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หลังบ้านนาง
สมหมาย เพ็งเว
ลุน 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

300,000     การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
     
 
    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร ด้วย
ท่อพีวีซี บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้เกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ต่อจากที่นานาง
กาสัย  ธ.น.น้อย 
ข้ามถนน ร.พ.ช.ผ่าน
ที่นา นางนิลนั เพ็งเว
ลุน ถึงทีน่า นาย
บรรทัย วงค์สุขะ 
ระยะความยาว 
ประมาณ 300 
เมตร ท่อขนาด 8 
นิ้ว ขึ้น 4 นิ้ว 

500,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครวัเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 
โครงการสร้างศาลาหอปู่
ตาหนองโดน บ้านโนน

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก

หนองสาธารณะ หมู่
ที่ 3 บ้านโนนสวา่ง 
ความกว้าง 3 เมตร 

  150,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ครัวเรือนมี
ความสะดวก

กองช่าง 
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สว่าง หมู่ที่ 3 และปลอดภัย 

 

ยาว 6 เมตร ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ปลอดภัย 

     
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 

โครงการซ่อมแซมคัน
คลองส่งน้ำที่ชำรุด บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

สถานีสูบน้ำบ้านวัง
ยาง-ท่าลาด ลงลูกรัง
หลังคันคลองที่ถูกส่ง
น้ำเซาะ จากหน้าบ้าน
นายทอง โคตรอาสา 
ถึงถนน ร.พ.ช.สายท่า
ลาด หมู่ที่ 1,4 แล ะ3 

 100,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



59 
 

ระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร 

22 

โครงการถมดินที่
สาธารณะประโยชน์ ป่าช้า 
หมู่ที่ 1,4 และ 3 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

จากขอบลานคอนกรีต
ด้านซ้าย บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

 300,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23 
โครงการสร้างศาลา
เอนกประสงค์หลังใหม่ที่
ป่าช้า หมู่ที่ 1,4 และ 3 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

กว้าง 6 X 10 
เมตร 1 หลัง 
บ้านโนนสว่าง 

 200,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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หมู่ที่ 3 ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

24 

โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ครอบคลุมทั้ง
ตำบล 

400,000 400,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

25 

โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ศาลา
เอนกประสงค์
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

 

 300,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 
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(ผลผลติของ
โครงการ) 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั 

26 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

ซ่อมหอกระจาย
ข่าวบ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

 50,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

27 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนายพุด 
ถึง นานางเพ็น 
เพ็งเวลุน กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 
เมตร 

65,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

28 

โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนางพร 
ชัยสงค์ถึง
ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 37 เมตร 

80,000     ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

     
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

29 

โครงการศาลาพักญาติ
ข้างเมนเผาศพป่าช้าดง
ขวาง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

สร้างศาลาพัก
ญาติ 

200,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

30 

โครงการสร้างร่องระบาย
น้ำแบบตัวยูบ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

จาก 4 แยกท่า
ลาดถึงลำห้วย 

    500,000 ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

31 

โครงการปรับปรุงสถานที่
ภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 

เพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1,4 เป็นศูนย์
เรียนรู้ และทำสนาม
กีฬาพร้อมสถานท่ี

 500,000    ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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1 และหมู่ท่ี 4 ออกกำลังกาย 

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

32 

โครงการถมดินกั้นตลิ่งพัง
ข้างวัดราษฏร์สวัสดิ์บ้านท่า
ลาดและสร้างร่องระบายน้ำ
ข้างกำแพงวัด 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

สร้างร่องระบาย
น้ำต่อจากท่อ
ระบายน้ำอันเดิม 

 300,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

33 

โครงการสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตรสายใหม่ พร้อม
ลงลูกรังบ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ

จากนานางสวรรค์ 
วงค์จำปา 

500,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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คมนาคม ร้อยละ 80 

34 

โครงการลงลูกรังถมถนน
เพ่ือการเกษตร บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากนานางจันทร์  
คำแสนถึงนานาง
วราภรณ์ วรคัน
ทักษ์ 

50,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

35 

โครงการลงลูกรังถมถนน
เพ่ือการเกษตร บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ

จากบ้านนางไสว 
บุษดี ถึง ถนน
สายบ้านโนน
สว่าง 

50,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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คมนาคม ร้อยละ 80 

36 

โครงการลงลูกรังถมถนน
เพ่ือการเกษตร บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนางนง
คราญ ถึง นานาง
สมานมิตร ธ.น.
นา 

50,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

37 

โครงการลงลูกรังถมถนน
เพ่ือการเกษตร บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนางราณี 
นครประเทศ ถึง
หนองลาด 

100,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 

โครงการลงลูกรังถมถนน
เพ่ือการเกษตร บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากหนองลาด ถึง 
บ้านโนนสว่าง 

 

100,000     ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 

โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จาก 4 แยกท่า
ลาด ถึงวัดราษฎร
สวัสดิ ์

 600,000    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทับถนนเดิน บ้านวังยาง หมู่
ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากหน้าบา้นนาย
บุญกอง พงษ์สา
เทศ ถึงหัวสะพาน
ข้ามลำน้ำบัง ความ
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

41 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากหน้าบา้นนาย
สมัย ธนอุด ถึงหน้า
บ้านนายบุญชล  
ลำพัว ความยาว 
100 เมตร 

500,000     การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

42 

โรงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากหน้าบา้นนาง
ไพวรรณ์ แสงชัย 
ถึงที่นานายลำ ไชย
ต้นเทือก ความยาว 
500 ม.(ปีละ 250 
เมตร) 

 500,000 500,000   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

43 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากบ้านนายสลีา 
ไชยตน้เชื้อถึงบ้าน
นางจารุวัลย์ ธ.น.
อุด ความยาว 100 

 250,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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เมตร ร้อยละ 80 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

44 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หน้าบ้านนางอ่อน
สี พะยุนา  ถึง
บ้านนางจารุวัลย์ 
ธ.น.อุด ความยาว 
150 เมตร 

  375,000   การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ

หน้าบ้านนางทรง 
ศรีชาหลวง ถึงที่
นานายบุญมา 

  500,000   การ
คมนาคมมี
ความ

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ปลอดภัย ธ.น.โสม ความ
ยาว 200 เมตร 

 

 

 

สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

46 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ

จากหน้าบ้านนาย
สายันต์  ธ.น.ผา 
ถึงนายดอกดิน 

   300,000  การ
คมนาคมมี
ความ

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ปลอดภัย ธ.น.รี ความยาว 
300 เมตร 

สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

47 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากหน้าบ้านนาย
สมหวัง ไชยต้น
เชื้อ ถึงหน้าบ้าน
นายโสภา วงษ์
จำปา ความยาว 
150 เมตร 

400,000     การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

48 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ทุกสายบริเวณ
หมู่บ้าน ความ
ยาวประมาณ 
3,000 เมตร  

 150,000    การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากปากทางเข้า
บ้านนายเล็ก คำ
คนซื่อ ถึงหน้า
บ้านนายสมศักดิ์ 
ใคร่นุ่นสิงห์ ความ
ยาว 150 เมตร 

 

 

375,000     การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
รอ้ยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

50 

โครงการต่อเติมศาลาป่าช้า 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ต่อเติมจากหลัง
เดิมขนาด 6x 12 
เมตร 

 200,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครวัเรือนมี
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ทางระบายน้ำ
หนองยาว ลงสู่น้ำ
ก่ำ ขนาด 1.50 
x 3.00x5.00 
เมตร 

    200,00
0 

ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 

โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากสถานีส่งน้ำ
ถึงบ้านนายสมไพ  
ไชยต้นเชื้อ 

200,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ร้อยละ 80 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

53 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
เสีย  บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

จากหน้าบ้านนางสุข 
นักบุญ – หน้าบ้าน
นายวิจิตร  ตามะลี 
ความยาว 500 
เมตร (ปลีะ 250 
เมตร) 

500,000 500,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

54 

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ

ความยาว 400 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
()ปีละประมาณ 
200 เมตร) 

450,000 400,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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คมนาคม ร้อยละ 80 

55 

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากบ้านนาง
วิระวรรณ์ ยะวัย - 
โนนจันทร์ 
ระยะทาง 700 
เมตร(ปลีะประมาณ 
233 เมตร) 

400,000 400,000 400,000   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

56 
โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ 6 

  300,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ละ 80 

57 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

 

ถนนทุกสาย
ภายใน หมู่ 6 

 

 

 

  100,000   การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

58 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ตามพ้ืนที่ หมู่ 6 
ทุกสาย 

    500,000 การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 
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(ผลผลติของ
โครงการ) 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

59 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
เสียภายในหมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

บ้านนายหงส์คำ  
วงค์ตาผา ถึงทุ่ง

นา 

 500,000    การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครวัเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านนางดวงใจ  
บัตเลอร์ถึงบ้าน

นายลักษณ์  
รัตนะวิลัย 

ระยะทาง 500 
เมตร 

 500,000 500,000   การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

61 

โครงการซ่อมแซมหอปู่ตา - 
ที่สาธารณะ ในหมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

 

 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

  100,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 

โครงการก่อสร้างศาลาทรง
ไทยศาลปู่ตา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

  200,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำเสีย 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 

บ้านนายลำ ไชย
ต้นเทือก ถึง บ้าน
นาง บุญมี พ่อชมภู   

300,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

ร้อยละ 80 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

64 

โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร บ้านสรา้งเม็ก หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากบ้านโนนจนัทร์ 
ถึงที่นานางคำแพว 

ธ.น.แพน 

 

 

 

300,000     ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมบ่อน้ำเค็ม เพื่ออนุรักษ์บ่อ บ้านสร้างเม็ก หมู่     50,000 ประชาชนมี ครัวเรือนมี กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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น้ำเค็ม ที่ 7 ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ความสะดวก
ปลอดภัย 

66 

โครงการขยายเสริมผิวจราจร 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของใน
การคมนาคม 

ถนนสายนานาง
ปอน ธ.น.นนั - 

ถนนสายลาดสวา่ง 
-นาม่วง 

   300,000  การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

67 โครงการขยาย - เสริมผิว
จราจรถนนสร้างเม็ก- รร.

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ

บ้านสร้างเม็ก หมู่    500,000  การ
คมนาคมมี

ครัวเรือนมี
การคมนาคม

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ลาดสว่าง ปลอดภัยของใน
การคมนาคม 

ที่ 7 ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

68 

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในวัดสร้างเม็ก
และในบ้านสร้างเม็กหมู่ 7 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

50,000     การสื่อสาร
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือน
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 

โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

  200,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

70 

โครงการติดตั้งระบบน้ำดื่ม เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

  200,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาที่สาธารณะประโยชน์ 
(เมรุป่าช้า) 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

 200,000    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

72 

โครงการตัดถนนสายใหม่
เพ่ือการเกษตร บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

หลังบ้านนาย
ศักดิ์ณรินทร์ บุญ
เกื้อ 

200,000     การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

73 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

นานางปอน 
ธ.น.นัน-นายบุญ
เพ่ิม ธ.น.ทอง 

 100,000    การ
คมนาคมมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

74 

โครงการขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ (หนองคำบง - 
หนองโศก) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

หนองคำบง - 
หนองโสก 

   600,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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75 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ตลาดชุมชน บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

750,000 750,000    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

76 

โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ-ลานกีฬา พร้อม
อุปกรณ์ออกกำลังกาย 

เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

    500,000 ประชาชน
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย
และสุขภาพ
ดีขึ้น 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยและ
สุขภาพดีขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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77 

โครงการก่อสร้างศูนย์
สาธารณะสุขชุมชนของ
หมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

    200,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

78 
โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้ใน

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

  100,000   ประชาชนมี
ความ

ครัวเรือนมี
ความสะดวก

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ปลอดภัย 

79 

โครงการก่อสร้างศูนย์
บริหารกำจัดการน้ำ ดิน 
(ประจำตำบล)  

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

    200,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-จากบ้านนาย
ประภาส ธ.น.กิ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร(ปีละ
ประมาณ 250 
เมตร) 

550,000 550,000    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

81 

โครงการขยายคลองน้ำเพ่ือ
การเกษตร บ้านโนนจันทร์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากนานายจันทร์ 
น้อยคำลี ถึงนานาย
ประภาส ธ.น.กิ ยาว 
1,000 เมตร(ปีละ
ประมาณ 500 
เมตร) 

   600,000 600,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 

โครงการก่อสร้างศาลา
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ภายในหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

300,000     ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

83 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนายประวัติ 
ธ.น.โพธิ์ ถึงหนองสะ
โนน้อยถึงบ้านนาย
มงคลศักดดิ์ ธ.น.โพธิ์ 
ยาว 2,000 เมตร 

   150,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

84 

โครงการสร้างถนนสาย
ใหม่เพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

จากนานายประภาส 
ธ.น.กิ ถึงนานางเดือน 
แสงไชย ยาว 800 
เมตร 

    250,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

85 

โครงการขุดลอกหนอง
เหมืองสาธารณะ บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

จากหนองสะโนน้อย 
ถึงบ้านท่าลาด ลึก 50 
เซนติเมตร กว้าง 2 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

    100,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีน้ำ
เพ่ือ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

86 
โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยของ

จากบ้านนายสิทธิชัย 
อินรี ถึงแม่น้ำบัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 700 

 750,000 750,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ

กองช่าง 
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บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ประชาชน เมตร (ปีละประมาณ 
350 เมตร) 

ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

87 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สื่อสาร 

จำนวน 1 แห่ง 
ภายในหมู่บ้าน 

  100,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

88 
โครงการก่อสร้างหอปู่ตา
ของหมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

จำนวน 1 แห่ง    200,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ครัวเรือน
ได้รับบริการ
สาธารณะ

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

89 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำไร้ท่อ 
(ด้วยระบบธนาคารน้ำ
ใต้ดินภายใน อบต.ท่า

พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ำระบบ
ธนาคารน้ำใต้ดิน 
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ภายใน อบต.ท่า
ลาด หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 0.30 
– 0.60 เมตร ยาว 

350 เมตร ลึก

200,000     ประชาชน
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย

ครัวเรือน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ลาด ด้วยศาสตร์
พระราชา 

เฉลี่ย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 

90 

โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าลาด 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
การเรยีนรู้ผา่น
การเล่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าลาด 

200,000     เด็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้นร้อยละ
90 

เด็กมีการ
เรียนรู้และมี
พัฒนาการ
สมวัย 

กองช่าง 

 

สำนักปลัด 

รวม 90 - - 10,170,000 10,300,000 6,975,000 4,730,000 5,400,000 - - - 

 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขต บ้านลาดศรีชมภู  500,000 500,000   คกก.ตรวจ ประชาชน กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
ให้ทั่วถึง บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในเขตหมู่บ้าน
ให้ทั่วถึง บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากสี่แยกถนนสาย
ลงไปหนองสโน
ใหญ่ถึงท่ีนาของ
นาย บุญมา  ธ.น.
พอง บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

 200,000    คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
         
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. 02 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 

โครงการขยายไฟฟ้าแรง
ต่ำภายในเขตหมู่บ้าน 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากหน้าสนยาง
ของนายอนุพล 
หาญเสนาถึงบ่อ
เกลือ บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

 300,000    คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากบ้านนายธีร
พงษ์ พ่อครวงค์ 
ถึงถนนสายริมบัง 
วังยาง-พระซอง 

 300,000    คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 

โครงการอุดหนุนหม้อ
แปลงไฟฟ้า จำนน 1 ชุด 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ที่หน้าวัดบ้านโนน
สว่าง 

  150,000   คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 

โครงการเสริมไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถนนในหมู่บ้าน 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

รอบหมู่บ้าน   100,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือความ
สะดวกสบาย
ของประชาชน 

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

 300,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากบ้านนายทอง 
ยะตะโคตร ถึง ที่
ปฏิบัติธรรมธนโชติ

400,000     คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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เกาะแก้วฯกลางน้ำ
ทุ่งนากุมารทอง 

งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
 
        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากบ้านสร้างเม็ก 
หมู่ 7 ถึงวังยาง 
หมู่ 5 สายริมบัง 

  500,000 500,000 500,000 คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขต จากสร้างเม็ก หมู่ที่ 500,000     คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ส่องสว่าง บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

ไฟฟ้า 7 ปากทางบ้าน
นายหงษ์คำ วงค์ตา
ผา ถึงบ้านนาง
สาหร่าย แก้วคน
ตรง 

รับงานโดยไม่
มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากบ้านนายวีระ
ศักดิ์ นักบุญ ถึง
ถนนริมบัง 650 
เมตร 

 250,000    คกก.ตรวจรับ
งานจา้งตรวจ
รับงานโดยไม่
มีปัญหา 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้เกษตรกร จากบ้านนางนันทา   100,000    ประชาชนมี ครัวเรือนมี กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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เพ่ืออุปโภค บริโภค  หมู่ที่ 
7 

มีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

โคตะมะ ถึงบ้าน
นายลักษณ์  รัตนะ

วิลัย 

ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ความสะดวก
ปลอดภัย 

13 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา 
ติดตั้งถังกรองน้ำ บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้เกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

   300,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากที่นานางสม
อ่อน บุญชา ถึง ที่
นานายประสิทธิ์ 

ธ.น.ด ี

250,000     ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 

โครงการขยายเขต
ประปาในบ้านที่ยังไม่
ทั่วถึง บ้านโนนจันทร์ 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายจากบ้าน
นายวันชัย ธ.น.
กุล - บ้านนาย
บัวแถว ท่อน
ทอง ความยาว 
1,000 เมตร 

  200,000   ประชาชน
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน 
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ขยายจากบ้านนาย
ประภาส ธ.น.กิ ถึง 
โนนสว่าง ยาว 
1,000 เมตร 

และจากบ้านนาย
ศรายุทธ เทพชะ
นะ ถึงบ้านนางลม 
ธ.น.แนน ความ
ยาว 500 เมตร 

   450,000  คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่
มีปัญหา
และข้อท้วง
ติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

รวม 16 - - 1,150,000 1,950,000 1,450,000 1,250,000 500,000 - - - 
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แผนงานสาธารณสุข 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออก
กำลังกาย 10 ชนิด 

เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

จำนวน 10 ชนดิ 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

 500,000    ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรงร้อย
ละ100 

ประชาชนออก
กำลังกาย
สม่ำเสมอ 

สำนัดปลัด 

2 โครงการติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ประจำหมู่บ้าน 

เพ่ือสุขภาพและ
ความปลอดภัย
ของประชาชน 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

    100,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่อง

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องคัดกรองโค

10,000     ประชาชนมี
ความ

ครัวเรือนมี
ความสะดวก

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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กรองโควิด 2019 พร้อม
หน้ากากอนามัยและเจลล้าง
มือ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

ประชาชน วิด 2019 พร้อม
หน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือ 

สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

และปลอดภัย 

 
 
 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพจิต 
ร่างกาย ฯลฯ บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

20,000     ประชาชนมี
ความรู้ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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5 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8 

เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของคนในชุมชน 

จำนวน 1 ชุด
ใหญ ่บ้านโนน
จันทร์ หมู่ 8 

  100,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
สุขภาพที่ดี 

สำนักปลัด 

รวม 5 - - 30,000 500,000 100,000 - 100,000    

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนงานการศึกษา 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ในวัยเรียนและก่อน
วัยเรียนกล้า
แสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติเป็นประจำ
ทุกปี 

ท้ัง  4 โรงเรียน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กในวัยเรียน
และก่อนวัย
เรียนกล้า
แสดงออกและมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 

สำนักงานปลัด 

2 อาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับ
เด็ก  

31๐,0๐๐ 32๐,0๐๐ ๓3๐,๐๐๐ ๓5๐,๐๐๐ ๓60,๐๐๐- เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

งานการศึกษาฯ 
สนง.ปลัด อบต. 

3 อาหารเสริมนม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)สำหรับ
เด็ก  

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

งานการศึกษาฯ 
สนง.ปลัด อบต. 

รวม 3 - - 1,050,000 1,060,000 1,070,000 1,090,000 1,100,000 - - - 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

แบบ ผ. 02 
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2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

    20,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
วัฒนธรรม 

ประชาชนยังคง
รักษาวัฒนธรรม
สืบไป 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบลท่าลาดต้าน
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา 

จัดแข่งขันกีฬา
ภายในตำบลปีละ 
1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและรู้จัก
สมัครสมานสามคัคี
กันมากข้ึน 

สำนักปลดั 

3 โครงการหล่อเทียนและ
แห่เทียนพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปีละ  
1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ได้ร้อยละ100 

ประชาชนเกิดความ
ภูมิใจในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

อบต.ท่าลาด 

 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการจดัขบวนแห่
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ 1  
ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ได้ร้อยละ100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

อบต.ท่าลาดสภา
วัฒนธรรมตำบล

ท่าลาด 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ 1  
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ได้ร้อยละ100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

อบต.ท่าลาดสภา
วัฒนธรรมตำบล

ท่าลาด 
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รวม 5 - - 490,000 490,000 490,000 490,000 510,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอผ้าเทปและผ้า
พ้ืนเมือง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

    20,000 ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2 โครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูง
วัย สูงคุณค่า 

 

เพ่ือเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในตำบล
ท่าลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
เห็นคุณค่า
ของ
ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรักความ
ผูกพันเห็น
คุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้น 

ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ 

เพ่ือฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ 

ให้กับประชาชนที่
สนใจ 

20,000  20,000  20,000 ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสตรี 

ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ 

เพ่ือฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ 

ให้กับประชาชนที่
สนใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ทักษะและ
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ทักษะและ
ศักยภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4 - - 60,000 40,000 60,000 40,000 80,000 - - - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในและ
นอกอาคาร 

เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจในระบบ
ป้องกันไฟไหม้ใน
อาคารและนอก
อาคาร 

อบต.ท่าลาด  20,000  20,000  ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ตระหนักถีง
ความปลอดภัย
ในอาคาร 
สำนักงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจในการ
แก้ปัญหายาเสพ
ติด 

อบต.ท่าลาด  20,000  20,000  ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ ร้อย
ละ 80 

ประชาชน
ตระหนักถีง
โทษของยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ. 02 



115 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจในการ
เฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

อบต.ท่าลาด  20,000  20,000  ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ประชาชนเฝ้า
ระวังและ
ป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

สำนักปลัด 

4 โครงการอบรมและรณรงค์
วินัยจราจร 

เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจในวินัย
จราจร 

อบต.ท่าลาด  20,000  20,000  ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบบ
จราจรและ
ความปลอดภัย
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

รวม 4 - - - 80,000 - 80,000 - - - - 
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แผนงานงบกลาง 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
2.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

ผู้สูงอายใุนตำบล
ท่าลาด 

 

 

4,000,000 

 

 

5,000,000 

 

 

6,000,000 

 

 

7,000,000 

 

 

8,000,000 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตทีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมี
รายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

คนพิการในตำบล
ท่าลาด 

2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตทีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้เพียงพอแก่การ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือใน

12,000 12,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี

ประชาชนทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตทีดีทั้ง

กอง
สวัสดิการ

แบบ ผ. 02 
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ยังชีพ ตำบลท่าลาด ขึ้นร้อยละ90 ร่างกายและจิตใจ สังคม 

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทของกองทุน 

ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบในตำบล
ท่าลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตทีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

สำนัก
ปลัด 

รวม 4 - - 6,062,000 7,562,000 9,080,000 10,580,000 12,080,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการตุ้มโฮม ฮักแพง พา
แลงท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 4 

เพ่ือสานความ
สามัคคีของคนใน
ชุมชน 

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

100,000     ประชาชนมี
สามัคคีใน
ชุมชน ร้อย

ครัวเรือนมี
ความสมัคร
สมานสามัคคี

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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 ละ 80 ในชุมชน 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีและ
วัฒนธรรมจากท่าลาด ถึง 
หนองแต้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถี 

-จากบ้านท่าลาด 
ถึงบ้านหนองแต้ 

-จากท่าลาด ถึง
ปากบัง ,วังยาง 

 

  200,000   ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการปรับปรุงประปาน้ำ
ดื่ม หยอดเหรียญหมู่บ้าน 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนบ้านวัง
ยาง วางท่อพีวีซี 
ถึง ตู้น้ำหยอด
กลางหมู่บ้านขนาด 
1./2 " ความยาว 
1500 เมตร 

  150,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

แบบ ผ. 02 
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2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการตำบลท่าลาด
เมืองสะอาด 

เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาทำความ
สะอาดภายใน
ตำบลท่าลาด 

ตำบลท่าลาด ทั้ง 
8 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,00
0 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ มีจิต
สำนีกในการ
รักษาความ
สะอาดร้อยละ 
80 

ประชาชนรู้
จิตสำนึกใน
การรักษา
ความสะอาด
ในพ้ืนที่ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

แบบ ผ. 02 
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2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 เพ่ือมีข้อมูล
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตาม 
พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562  

 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในภาษี
มากขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในภาษี
มากขึ้น 

กองคลัง 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ในการทำงาน
ร่วมกัน 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
และพนักงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 20,000  20,000  ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
คุณธรรมและ
จริยธรรมร้อย
ละ 80 

ประชาชนรู้
และเข้าใจใน
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
หมู่เพ่ือน
ร่วมงาน 

สำนักปลัด 

รวม 6 - - 320,000 240,000 470,000 240,000 220,000 - - - 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์บ่อน้ำ 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ืออนุรักษ์บ่อน้ำ
โบราณ 

บ่อคำเม็ก หมู่ 6 
กว้าง 2 เมตร ลึก 
7.8 เมตร 

   50,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หอปู่ตา บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 6 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

หอปู่ตา     20,000 ประชาชนมี
ความ
สะดวก

ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปลูกต้นไม้ใน เพ่ือให้ประชาชน โรงเรียนบ้าน 20,000     ประชาชนมี ครัวเรือนมี กองสวัสดิการ
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ชุมชน พืชเศรษฐกิจ พืชใช้
สอย บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

สร้างเม็ก ความรู้ร้อย
ละ 80 

รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

สังคม 

รวม 3 - - 20,000 - - 50,000 20,000 - - - 

 
 
 

 
 
 

แผนงานการเกษตร 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ

เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์
พืช ป่าไม้ให้อยู่

อย่างยั่งยืน 

พ่ืนที่ป่าในตำบล
ท่าลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้

ความเข้าใจ 
มีจิตสำนีก

ประชาชนรู้
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ์

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ในการ
อนุรักษ์

พันธุ์พืชร้อย
ละ 80 

พันธุ์พืช 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพ่ือป้องกัน
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
พ้ืนที่ 

ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปลอดโรค
ร้อยละ
100 

-สิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้านดี
ขึ้น 

 

สำนักงานปลัด 

รวม 2 - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 



127 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

        
 
 2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 
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ของโครงการ) 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลา
ในบ่อซีเมนต ์

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

   20,000  ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมเลี้ยงกบใน
บ่อดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

   20,000  ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

 20,000    ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการจัดทำภาชนะถังกัก
เก็บน้ำ 200 ลิตร (ถัง
พลาสติก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

110 ถัง  

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

    50,000 ประชาชนมี
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีนำ้
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

5 โครงการอบรมและจัดทำ
ภาชนะกระถางพลาสติก
ปลูกผักใส่กระถาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1  

    20,000 ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ที่
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

กลุ่มลี้ยงไก่
พ้ืนบ้าน 

 20,000    ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่า
ลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ที่
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

กลุ่มวิสาหกิจผลิต
เมล็ดข้าวตำบล
ท่าลาด 

 20,000    ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนออมวันละบาทตำบลท่า
ลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้เสริม 

ให้ อบต.ท่าลาด 
สนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
เพ่ือสวัสดิการ

20,000     ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ชมุชนตำบลท่า
ลาด 

 
        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 โครงการเลี้ยงสัตว์บก-สัตว์
น้ำ และอ่ืนๆในชุมชน 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

20,000     ประชาชนมี
ความรู้ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 9 - - 40,000 60,000 - 40,000 40,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. 02 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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        2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการการกลุ่มเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้เสริม 

61 หลังคาเรือน 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

 20,000    ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2 โครงการอุดหนุนกลุ่มทอ
ผ้า อบรมเพ่ิมความรู้ 

 

เพ่ือเพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 

สมาชิก 30 คน 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

  20,000   ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง
จิ้งหรีด 40 ครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมี
คามรู้
ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ
เสริมรายได ้

40 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

20,000     ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
         
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเพาะ
เห็ด ในครัวเรือน 110 
ครัวเรือน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้เสริม 

110 ครัวเรือน 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

  20,000   ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 
อาหาร,กลุ่มทอผ้า
พ้ืนเมือง 

    20,000 ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพในด้านต่าง 
ๆ บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

20,000     ประชาชนมี
ความรู้ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
รายได้จาก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 6 - - 40,000 20,000 20,000 - 20,000 - - - 
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แบบ ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

แบบ ผ. 02/1 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจน 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลา
ในบ่อซีเมนต ์

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

   20,000  ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมเลี้ยงกบใน
บ่อดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

   20,000  ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

 20,000    ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการจัดทำภาชนะถังกัก
เก็บน้ำ 200 ลิตร (ถัง
พลาสติก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

110 ถัง  

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

    50,000 ประชาชนมี
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีนำ้
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

5 โครงการอบรมและจัดทำ
ภาชนะกระถางพลาสติก
ปลูกผักใส่กระถาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

110 ครัวเรือน บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1  

    20,000 ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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        2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจน 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ที่
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

กลุ่มลี้ยงไก่
พ้ืนบ้าน 

 20,000    ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่า
ลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ที่
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

กลุ่มวิสาหกิจผลิต
เมล็ดข้าวตำบล
ท่าลาด 

 20,000    ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการกองทุนสวัสดิการ เพ่ือให้ประชาชน ให้ อบต.ท่าลาด 20,000     ประชาชนมี ประชาชนมี กอง

แบบ ผ. 02/1 



138 
 

ชุมชนออมวันละบาทตำบลท่า
ลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

มีรายได้เสริม สนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
เพ่ือสวัสดิการชุ
ชนตำบลท่าลาด 

รายได้ ร้อย
ละ 100 

รายได้
เพ่ิมข้ึน 

สวัสดิการ
สังคม 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 โครงการเลี้ยงสัตว์บก-สัตว์
น้ำ และอ่ืนๆในชุมชน 
บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ความสา
มารในการ
ประกอบอาชีพ 

บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

20,000     ประชาชนมี
ความรู้ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
รายไดจ้าก
การประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02/1 
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รวม 9 - - 40,000 60,000 - 40,000 40,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 

ที่ โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

แบบ ผ. 02/1 
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1 โครงการจดัขบวนแห่
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ 1  
ครั้ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ได้ร้อยละ100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

อบต.ท่าลาดสภา
วัฒนธรรมตำบล

ท่าลาด 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ 1  
ครั้ง ณ หาด
ทรายขาว ม.1 และ 
4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ได้ร้อยละ100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

อบต.ท่าลาดสภา
วัฒนธรรมตำบล

ท่าลาด 

รวม 2 - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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แบบ ผ. 02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ใช้ 
สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีต บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หน้าบ้านนางคำนึง  โก
พลรัตน์ ถึงรอบพ้ืนที่
บริเวณ  บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 1 ระยะทาง  2,500 
เมตร 

4,625,000     ประชาชน
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2 โครงการสร้างเขื่อนกัน
ตลิ่งพัง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

หัวสะพานท่าลาดปากบัง 
ความยาว 300 เมตร 

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 

  30,000,000   ประชาชนมี
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ. 02/2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการขยายคลองส่งน้ำ
เพื่อการเกษตรแบบท่อฝัง
ดิน จากสถานีสบูนำ้ หมู่ 7 
ถึง รร.ลาดสว่างวิทยา บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากสถานสีูบน้ำ หมู่ 7 ถึง 
รร.ลาดสว่างวิทยา บ้าน
ลาดศรีชมภูหมู่ที่ 2 

 10,000,0
00 

   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กรม
ชลประทา

น 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต แอสฟัลท์ติก 
ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ภายในเขตหมู่บ้าน บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

2,000,000     การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังวัด รร.ลาด
สว่างวิทยา 

เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

จาก รร.ลาดสว่างวิทยา 
– ร้านพรชัยฟาร์มปลา 

   6,307,000  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

- ถนนสาย โนนสว่าง-โนน
จันทร์ จากถนนน ร.พ.ช. 
หน้าศูนย์หัตถกรรมบ้าน
โนนสว่าง-บา้นโนนจันทร์ 

2,000,00
0 

    การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง

แบบ ผ. 02/2 
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ประมาณ 1 กิโลเมตร 

-ถนนสาย โนนสว่าง-วงั
ยาง จากหนา้โรงเรียนบ้าน
ท่าลาดถึงบา้นวงัยาง 
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

ปลอดภัย ท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการสร้างเขื่อนกั้น
ตลิ่งพังสถานที่ลอยกระทง 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

จากบ้านท่าลาด ถึง 
บ้านหนองแต้ 

   40,000,000  ประชาชน
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

แบบ ผ. 02/2 
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ร้อยละ 
80 

8 โครงการสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากถนนลาดยางสาย
ท่าลาด หมู่ที่ 4 ถึง 
บ้านนายกงจักร 
โคตรสุวรรณ 

 1,000,000    ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย  

ครัวเรือน
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02/2 



147 
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ทุกเส้นความยาว 1,500 
เมตร จากหน้าบ้านนาง
สมหมาย สีบุญเรือง ถึง
บ้านนายปัญญา ไชยต้น
เทือก 

 3,180
,000 

   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

10 โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งพังริมลำน้ำก่ำ 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือความ
สะดวกปลอดภัย
ของประชาชน 

จากช่วงบริเวณท่ีนาของ
นางหนูทอง พงษ์สาเทศ 
500 เมตร 

40,000,0
00 

    การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ของประชาชน 

จากหน้าบ้านนายอ่อนสี 
พะยุหะ ถึงสามแยกบ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 ความ
ยาว 2,000 เมตร 

 3,700
,000 

   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

12 โครงการขยายผิวจราจร
พร้อมยกระดับผิวทางถนน
ลูกรัง โดยเฉลี่ย 1.00 
เมตร บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ของประชาชน 

จากบ้านวังยาง - นาอ้อม
แก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  

 1,200
,000 

   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

13 โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งพังริมน้ำบัง 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 

เพ่ือความ
สะดวก และ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

เลียบวัดท่าเรไร บ้านวัง
ยาง ความยาว 200 
เมตร 

    20,000
,000 

การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนความ
สะดวก  

กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02/2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากบ้านนายวีระศักดิ์ 
นักบุญ - ฝายบ่อแก 
ความยาว 300 เมตร 

  6,500,0
00 

  การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

15 โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบฝายบ่อแก บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ความยาว 1,500 เมตร  3,200
,000 

   การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครวัเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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16 โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ของประชาชน 

จากบ้านนายโพธิ์ศรี ชา
ศรี - ถนน ริมบัง 600 x 
400 เมตร 

   1,000,0
00 

 การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมเอนกประสงค์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7     2,000,
000 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

ครัวเรือนมี
ความสะดวก

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

แบบ ผ. 02/2 
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บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 และปลอดภัย ร้อยละ 80 และปลอดภัย ท้องถิ่น 

18 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

เนื้อท่ี 1 ไร่ ป่าช้า 

บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

5,000,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

แบบ ผ. 02/2 
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19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติก
ภายในหมู่บ้านทุกสาย 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-จากโนนจันทร์- โนน
สว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

-จากโนนจันทร์ - ลาดศรี
ชมภู กลว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 3,700
,000 

   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำเสีย บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

จากบ้านนายศรายุทธ 
เทพชะนะถึงบ้านนาย
ยนต์คำ ธ.น.น้อย ยาว 
2,000 เมตร 

  6,000,0
00 

  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ. 02/2 
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ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างศูนย์สูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า ระบบท่อ
ลอด 

เพ่ือให้ราษฎร
ภายในพ้ืนที่ หมู่
ที่ 1 - 4และหมู่
ที่ 8 ใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตร 

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 ศูนย์
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ระบบท่อลอด 1 แห่ง 

40,000,0
00 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 
- บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนสาย บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 ถึงบ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 
4 - 5 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

6,800,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. โดยเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 

เพ่ือให้ราษฎร
ภายในหมู่บ้าน 
ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนสาย บ้านวังยาง หมู่
ที่ 5 ถึงบ้านโนนจันทร์ 
หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

4,500,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

24 โครงการก่อสร้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน 
อบต. ท่าลาด 

รวมศูนย์ ภายใน อบต.ท่าลาด หมู่
ที่ 6 ขนาดไม่เกิน 50 
คน 1 แห่ง (แบบฐานแผ่) 

1,900,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. โดยเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 

เพื่อให้ราษฎรภายใน
หมู่บ้าน ไดร้ับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการ

ถนนภายใน อบต.ทา่ลาด 
ผิวการจราจรกว้าง 4 - 5 
เมตร  

1,000,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกและ

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
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ถนนภายใน อบต.ท่าลาด  เดินทาง ร้อยละ 80 ปลอดภัย ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. โดยเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
ถนนภายใน หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อให้ราษฎรภายใน
หมู่บ้าน ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนภายในหมู่บ้านตำบล
ท่าลาด หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 
ผิวการจราจรกว้าง 4 - 5 
เมตร ยาวรวม 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

8,000,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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รวม 26 - - 114,825,
000 

25,98
0,000 

42,500,
000 

47,307,
000 

22,00
0,000 

- - - 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ครอบคลุมพ้ืนที่บ้านท่า
ลาด ความยาว  2,000 
เมตรบ้านท่าลาด หมู่ที่ 
1  

    2,500,0
00 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

แบบ ผ. 02/2 
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2 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านท่าลาด หมู่ 1,4 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4    3,000,000  ประชาชนมี
ความสะดวก  
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกสบาย 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ 

ประสาน 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล ขนาดกลาง 

เพ่ือให้
ประชาชน

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ขนาดกลางแล้ว

1,900,00
0 

    ประชาชนมี
ความสะดวก

ครัวเรือนมี
ความสะดวก

กรม
ส่งเสริม

แบบ ผ. 02/2 
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ภายใน อบต.ท่าลาด หมู่ที่ 
6 

ภายในตำบลท่า
ลาดมีน้ำอุปโภค 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

เสร็จ 1 แห่ง ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

และปลอดภัย การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

4 โครงการก่อสร้าง ระบบ
ประปาผิวดิน ขนาดกลาง 
หมู่ที ่1 – 4 บ้านท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชน
ภายใน บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 – 4 
– 5 ตำบลท่าลาด 
มีน้ำอุปโภค - 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดิน ขนาดกลางแล้วเสร็จ 
1 แผ่น 

   2,500,00
0 

 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิน่ 

รวม 4 - - 1,900,00
0 

- - 5,500,00
0 

2,500,
000 

- - - 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. 02/2 
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โครงการ) 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่จะขอ 

ประสาน 

1 โครงการสร้างแลนด์มาร์ค
แหล่งท่องเที่ยวสร้างรูป
เหมือนพระยาดำรงราชานุ
ภาพที่เสด็จขึ้นมาเยี่ยม 

ราษฎรที่ท่าลาด 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างแลนด์มาร์คแหล่ง
ท่องเที่ยวสร้างรูปเหมือน
พระยาดำรงราชานุภาพ  

    2,000,
000 

ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 

อบจ. 

2 โครงการล่องแพลำน้ำก่ำ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ท่าลาด หมู่ที่ 1,4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างแพเพ่ือให้คนมา
ท่องเที่ยวล่องแพลำน้ำ
ก่ำชมธรรมชาติและ
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 

 

   1,000,00
0 

 ประชาชนมี
รายได้ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 

รวม 2 - - - - - 1,000,00
0 

2,000,
000 

- - - 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แบบ ผ. 03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 
 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงาน
ครัว 

เครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน 
หมู่ 2 

  50,000   สำนักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมขน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดภายในเขต
หมู่บ้าน จำนวน 4 จุด บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

140,000     กองช่าง 

3 บริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมขน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 ถนนสี่แยก หน้า
โรงเรียนบ้านท่าลาด จำนวน 2 
ตัว 

   70,000  กองช่าง 

4 บริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมขน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสุ่ม
เสี่ยงบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 

   70,000  กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ประจำหมู่บ้านจำนวน 1 เครื่อง 
บ้านโนนจันทร์ หมู่ 8 

 60,000    สำนักปลัด 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000     กองคลัง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

-เครื่องทำน้ำเย็น ศพด.  

อบต.ท่าลาด 

 31,000    สำนักปลัด 

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

-เครื่องทำน้ำเย็น ศพด.  

วัดสร้างเม็ก 

 31,000    สำนักปลัด 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

-เครื่องกรองน้ำ ศพด.  

อบต.ท่าลาด 

 10,000    สำนักปลัด 

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

-เครื่องกรองน้ำ ศพด. 

วัดสร้างเม็ก 

 10,000    สำนักปลัด 

11 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์   17,000   สวัสดิการ
สังคม 

12 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ   3,000   สวัสดิการ
สังคม 

13 เคหะและชุมขน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์   17,000   กองช่าง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

แบบ ผ. 03 
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2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 เคหะและชุมขน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ภายใน อบต.
ท่าลาด 

 70,000    กองช่าง 

15 เคหะและชุมขน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 3,000,0
00 

    กองช่าง 

 รวม 162,000 142,000 70,000 140,000 - - 
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(๑)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๔ 
 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  
แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้ องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  
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(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

 (๓)  
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เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strength(จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  
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๓.๕ กลยุทธ์ 

 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
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     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 



144 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มจีำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรอืไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปา้หมายของแผนปฏิบตัิราชการ
ตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำน้อย ไดม้าก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภ าพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

   

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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๕ สามารถดำเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ  อบต.ในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอก
ดำเนินการ) 

   

 

 

 

 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ำท่วม  
อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการ
ดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ 
ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดโควิด(COVID-19)   โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ 
ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย    ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชน
ซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ ติดยาเสพติด 
แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพ
ติด  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
อนาคต 
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  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่
ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้อง
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
จำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูก
เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  
คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปญัหาให้กับประชาชน
ได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทกุด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมกีารเผา ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกีย่วทำให้เกิดไฟไหม้  ยาเสพตดิ  การพนันที่ยังมีอยู่ในพื้นที่  เป็นต้น 
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