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คำนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้จัดทำการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ  2565 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะจะทำให้ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และจะนำข้อมูลที่ได้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
                พฤศจิกายน  2565 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คำสั่งเลขที่ 321/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  2565 
ประกอบด้วย 

1.พันจ่าเอกเหล็กเพชร  นันชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
  2. นายบัววี  สันสอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2          กรรมการ 
  3. นายอดิพัทร์  ธ.น.มุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1  กรรมการ 
  4. นายวิชัย  เรณู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖ กรรมการ 
  5. นายพัฒนา  ธน.ด ี  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
  6. นายคะนึง ท่อนทอง  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
  7. นายไกรสวัสดิ์   คำมี  ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
  8. นางนาวัน  คำมี  ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
  9.นายมานะ  พรมศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  10.นางปรานี  ตุนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

11. ว่าที่ร้อยโทอนุพนธ์  นิตะโคตร   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการและเลขานุการ 
12.นางณัชชา  วงษ์จำปา  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  13. นางนัฐติยา  ธน.ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 



  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖      
ข้อ ๒๙  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ .ศ. 2565 
เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ
ได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
  1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
  1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
  2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

    2.4 การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
    2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
    2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

    3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
    3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
    3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
    4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ ่นรักษ์สิ ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน  

   4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

   4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 
 
 



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 

                    5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น                                                 
  5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค ได้แก่ บ่อบาดาล หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ  
  5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคู ลอกคลอง เป็น

ต้น 
    5.4  เพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
  6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                    6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข้มแข็ง 
            6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                    6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                    6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ 
ประชาชนอย่างท่ัวถึง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตำบลท่าลาด 
  3. บำรุง  รักษา  เอกลักษณ์  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริม  สนับสนุน การประกอบอาชีพ /การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลท่าลาด 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  7. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ เอ้ืออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลท่าลาด 

  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. การจัดการศึกษา  การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4. คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้วยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  5. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี 
  6. อนุรักษ์  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 



ส่วนที่ 3  
การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
         ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าลาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่าลาด ดังนี้  
 
 วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าลาด  
    "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเคียงคู่ สาธารณูปโภคถ้วนหน้า ท้องถิ่นธรรมาภิบาล" 
  
พันธกิจ ของอบต.ท่าลาด  
    - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ  
    - ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
    - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าลาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานสาธารณสขุ 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี 



        1. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
        1. แผนงานการเกษตร 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
การวางแผน 
            อบต.ท่าลาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
            อบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

75 22,240,000.00 24 3,415,000.00 97 101,271,000.00 95 108,393,800.00 71 68,825,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

47 6,672,400.00 49 7,212,400.00 38 7,758,200.00 35 8,340,600.00 37 8,872,300.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

7 245,000.00 12 450,000.00 8 275,000.00 8 2,885,000.00 2 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 1,470,000.00 15 3,720,000.00 12 1,290,000.00 7 1,240,000.00 5 5,590,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำและ
การเกษตร 

15 2,240,000.00 11 5,170,000.00 12 4,180,000.00 11 5,540,000.00 5 1,320,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

24 1,233,500.00 23 1,033,500.00 2 100,000.00 2 220,000.00 2 400,000.00 

รวม 180 34,100,900.00 134 21,000,900.00 169 114,874,200.00 158 126,619,400.00 122 85,047,300.00 
 

     
 
 



การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 9,958,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 1,991,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 25 7,932,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 51 9,958,600.00 
 

    
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
ป่าช้า บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

150,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

บริเวณป่าช้า บ้าน
สร้างเม็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 3.00 
เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

45,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
ภายใน หมู่บ้าน 
ลาดศรีชมภู 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

60,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
ข้างบ้านนางไสว 
บุษดี 



4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 4 

21,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ติดตั้งภายใน
บริเวณ หมู่บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
พร้อมพาดสาย 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

53,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
สร้างเมก็ - ลาดศรี
ชมภู 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บริเวณข้างบ้าน
นายสุรจิตร บัวชุม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 99 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 

85,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายหน้าบ้านนาย
วิญญาณ ธ.น.นา 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 38.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

106,700.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายข้างบ้าน
นายสมศักดิ์ กุลสะ 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการตัด
ถนนดินสาย
ใหม่พร้อมลง
ลูกรัง บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

98,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายหลังวัดอัมพวัน 
ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 355 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร โดยมี
รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ - งาน
ถางป่า ขุดตอ 



(หนัก) 1,775 
ตารางเมตร -
ปริมาณ ดินถม 
710 ลูกบาศก์
เมตร - ปริมาณ 
ลูกรัง 142 
ลูกบาศก์เมตร - 
งานวางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 X 
1.00 เมตร 
จำนวน 3 จุดๆละ 
5 ท่อน รวม 15 
ท่อน -งานวางท่อ 
คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
0.60 X 1.00 
เมตร จำนวน 1 
จุด รวม 5 ท่อน 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการตัด
ถนนดินสาย
ใหม่เพ่ือ
การเกษตร 
บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 

139,100.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เริ่มจากที่นานางนุ 
เพ็งเวลุน ถึงท่ีนา
นายนัตติธัท วงค์
จำปา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
710 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ -งานถาง
ป่า ขุดตอ (เบา) 
2,840 ม2 
ปริมาณ ดินถม 
1,206 ม3 -งาน
วางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 x 
1.00 เมตร 
จำนวน 10 จุด ๆ 
ละ 5 ท่อน รวม 



50 ท่อน -งานวาง
ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 2 
จุด ๆ ละ 10 ท่อน 
รวม 20 ท่อน 

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

141,400.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายหน้าบ้าน
นาย สนทา วงค์ตา
ปอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 63 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อ คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

109,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายหน้าบ้านนาย
ขาว วงค์สุขะ และ
ถนนสายข้างบ้าน 
นางไสว บุตรดี 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 174.80 ม2) 
งานลูกรังไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.00 
- 0.50 เมตร ทั้ง
สองข้าง งานวาง
ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 
เมตร จำนวน 15 
ท่อน 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
สาย คสล. บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 5 

165,000.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ

ถนนสายข้างวัดท่า
เรไร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 95 



โยธา, กอง
ประปา 

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เมตร หนา 0.15 
เมตร 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปา บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 5 

10,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวปราณี ไชย
ต้นเชื้อ ถึงหน้าบ้าน 
นายธนภณ ไชยต้น
เชื้อ ขนาดท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ชัน 8.5 ยาว 100 
เมตร 

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน้ำ PVC 
พร้อมติดตั้ง
ประตูปิด/เปิด
น้ำ เพื่อ
การเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

89,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้านสร้างเม็ก 
สถานีที่ 2 บริเวณ
ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 
วางท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 82 
เมตรบริเวณท่ีนา
นายโยธิน ท่อน
ทอง จุดที่ 2 วาง
ท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 70 
เมตร บริเวณท่ีนา
นายปริญญา นคร
ประเทศ จุดที่ 3 
วางท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 86 
เมตร บริเวณท่ี
นานายศรัญญู ชัย
ยั่งยืน จุดที่ 4 
ติดตั้งประตูปิด/
เปิดน้ำ บริเวณท่ีนา



นายปิ่นทอง ธ.น.
โสม จุดที่ 5 ติดต้ัง
ประตูปิด/เปิดน้ำ 
บริเวณท่ีนา
นางหงส์คำ นักบุญ 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 6 

153,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายริมหนอง
บ่อแกและถนนสาย
ที่นานายธนูศิลป์ 
คำมุงคุณ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 
1,017 ม3 โดย
เฉลี่ย และวางท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60X1.00 เมตร 
จำนวน 7 ท่อน 1 
จุด 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน้ำ PVC 
พร้อมประตู
ปิด/เปิดน้ำ 
เพ่ือการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

46,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บ้านสร้างเม็ก 
สถานีที่ 2 บริเวณ
ที่นานายสมศรี สี
หนาด ขนาดท่อส่ง
น้ำ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 
นิ้ว ชัน 8.5 ยาว 
150 เมตร พร้อม
ประตูปิด/เปิดน้ำ 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ขนาด 4 
นิ้ว จำนวน 1 จุด 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเทลาน 
คสล. บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บริเวณรอบเมรุ 
บ้านโนนจันทร์ โดย
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
277 ม2) หนา 
0.10 เมตร 



19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

200,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทางสายหน้าบ้าน
นายวันชัย ธ.น.กุล 
ถึงข้างบ้านนายบัว
แถว ท่อนทอง 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 176 ตร.ม.) 

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทำการ 
อบต.ท่าลาด 

115,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ที่ทำการ อบต.ท่า
ลาด ขนาดกว้าง 
3.40 เมตรยาว 
8.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 2.60 เมตร 

21.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่า
ลาด 

135,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าลาด 

22.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเดิน
สายไฟฟ้าพาด
สายดับ บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

7,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ติดตั้งบริเวณถนน
ภายในหมู่บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

15,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โนนจันทร์ ? หนอง
สะโนน้อย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 
106 ลบ.ม. 

24.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 5 

45,000.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณหน้าบ้าน
นายสมหวัง ไชยต้น
เชื้อ ถึง บ้านนาย
โสภา วงค์จำปา 



โยธา, กอง
ประปา 

25.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี (แปรรูป
อาหารทาง
การเกษตร) 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพเสริม 

อบรมอาชีพเสริม
แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย 

26.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
สื่อการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียน 

จัดหาสื่อจัด
ประสบการณ์ระดับ
อนุบาล 

27.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

995,400.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของนักเรียน 

นักเรียนในโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ 

28.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 
2565 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กในวัยเรียน
และก่อนวัย
เรียนกล้า
แสดงออกและ
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติเป็น
ประจำทุกปี ทั้ง 4 
โรงเรียน 

29.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

309,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก  



(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

30.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

อาหารเสริมนม 554,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สำหรับ
เด็ก  

31.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 
1,700 บาท/
คน/ปี 

103,700.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อ 
จัดหาสื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ให้เป็นไปตาม
วัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนเช่น 
บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุม
ต่างๆ สีไม้ สีน้ำ 
กระดาษ ดินน้ำมัน 
ฯลฯที่เกี่ยวข้อง 

32.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ภายในตำบลท่า
ลาดต้านภัยยา
เสพติด 
ประจำปี 
2565 

120,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่น
กีฬา 

จัดแข่งขันกีฬา
ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ปีละ 1 
ครั้ง 

33.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการหล่อ
เทียนและแห่
เทียน
เข้าพรรษา 
ประจำปี 
2565 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 

34.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัด
ขบวนแห่
ประเพณี
สงกรานต์ 
ประจำปี 
2565 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 



35.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 
2565 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
ไม่ให้แพร่
ระบาดในเขต
พ้ืนที่ 

จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
จำนวน 900 โด๊ส 

36.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด To be 
number 1 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

สมาชิกชมรม To 
Be Number และ
ประชาชนทั่วไป 

37.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

3,867,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

38.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

1,400,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้คนพิการ
มีรายได้
เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

คนพิการจำนวน 
76 คน คนละ 
500 บาท/เดือน 

39.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

30,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ 

40.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
และนอกอาคาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้สมาชิก 
อปพร. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

จัดฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อป
พร.  

41.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมเฝ้า
ระวังและ
ป้องกันเด็ก
จมน้ำ ประจำปี

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 



งบประมาณ 
2565 

42.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการอบรม
และรณรงค์
วินัยจราจร 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 

43.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนทั่วไป 

44.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดทำ
ฐานภาษี 
สำรวจข้อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
จัดทำบัญชี
รายการที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างและ
ประเมินภาษี
ประจำปี พ.ศ.
2565 

0.00 
สำนัก/กอง
คลัง 

เพ่ือให้งานแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและ
ถูกต้อง 

จัดทำฐานภาษี 
สำรวจข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
จัดทำบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและประเมิน
ภาษีประจำปี อบต.
ท่าลาด 

45.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
ประจำปี 
2564 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี 

บ้านท่าลาด 

46.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ท้องถิ่นใส่ใจ ผู้
สูงวัย สูงคุณค่า 
ปี 2565 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 



47.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพดี  

ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

48.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

137,700.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่ตำบลท่า
ลาด กรณีครบ
วาระการดำรง
ตำแหน่งและ
กรณีอ่ืนๆ 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

49.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
(สถานที่กลาง) 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายในการ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
(สถานที่กลาง) 

อำเภอเรณูนคร 

50.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการตำบล
ท่าลาดเมือง
สะอาด  

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์
ดูสวยงาม 
สะอาดและเป็น
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพ้ืนที่ตำบลท่า
ลาด 

51.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ำและ
การเกษตร 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

20,000.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ

หมู่1-8 



พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 

 

  
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 9,830,300 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ          
จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงิน 9,017,020 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 6,050.00 1 6,050.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

    

รวม 42 9,167,019.85 41 9,017,019.85 
  

   
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลา
เอนกประสงค์ ป่า
ช้า บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

150,500.00 150,000.00 0.00 500.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

45,000.00 40,959.95 40,959.95 4,040.05 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

60,000.00 58,795.56 58,795.56 1,204.44 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3.โครงการตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

21,000.00 20,874.30 20,874.30 125.70 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4.โครงการตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
พร้อมพาดสาย 
บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

53,200.00 52,441.22 52,441.22 758.78 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

85,000.00 84,500.00 84,500.00 500.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 
2 

106,700.00 106,000.00 106,000.00 700.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการตัดถนน
ดินสายใหม่เพื่อ
การเกษตร บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

139,100.00 138,000.00 138,000.00 1,100.00 



9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

141,400.00 141,000.00 141,000.00 400.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อ คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

109,000.00 108,500.00 108,500.00 500.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนสาย คสล. 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

165,000.00 164,000.00 164,000.00 1,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

10,500.00 10,000.00 10,000.00 500.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่ง
น้ำ PVC พร้อม
ติดตั้งประตูปดิ/
เปิดน้ำ เพื่อ
การเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

89,200.00 89,000.00 89,000.00 200.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

153,300.00 153,000.00 153,000.00 300.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่ง
น้ำ PVC พร้อม
ประตูปดิ/เปิดน้ำ 
เพื่อการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

46,300.00 46,000.00 46,000.00 300.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทำการ 
อบต.ท่าลาด 

115,000.00 114,500.00 114,500.00 500.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

135,000.00 134,000.00 134,000.00 1,000.00 



อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่า
ลาด 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

5.โครงการเดิน
สายไฟฟ้าพาด
สายดับ บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 6 

7,500.00 6,860.50 6,860.50 639.50 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

5.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

45,000.00 38,410.98 38,410.98 6,589.02 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี (แปรรูป
อาหารทาง
การเกษตร) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.4) โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200.00 29,380.00 29,380.00 15,820.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

995,400.00 980,574.00 980,574.00 14,826.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

309,000.00 294,231.00 294,231.00 14,769.00 



26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

554,000.00 550,289.84 550,289.84 3,710.16 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.3) โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 1700 
บาท/คน/ปี) 

103,700.00 96,900.00 96,900.00 6,800.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในตำบล
ท่าลาดตา้นภัยยา
เสพติด ประจำปี 
2565 

120,000.00 119,650.00 119,650.00 350.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(2.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 2565 

30,000.00 26,650.00 26,650.00 3,350.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2) เงินอุดหนุน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ To be 
number 1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,867,600.00 3,541,200.00 3,541,200.00 326,400.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,400,000.00 1,182,400.00 1,182,400.00 217,600.00 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

30,000.00 9,500.00 9,500.00 20,500.00 



34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.3) )ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในและ
นอกอาคาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 19,450.00 19,450.00 550.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
เฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 19,000.00 19,000.00 1,000.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1)ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

10,000.00 9,800.00 9,800.00 200.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
ท่าลาด 

30,000.00 23,500.00 23,500.00 6,500.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(3.3) ค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

137,700.00 137,602.50 137,602.50 97.50 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) เงินอุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 
(สถานท่ีกลาง) 
ขององค์กร
ปกครองส่วน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



ท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเรณู
นคร จังหวัด
นครพนม 

41.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(3.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการตำบลท่า
ลาดเมืองสะอาด 

15,000.00 6,050.00 6,050.00 8,950.00 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำและการเกษตร 

(1.1)ค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
“งานฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.ท่าลาด เรณูนคร จ.นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 71 68,825,000.00 24 1,991,000.00 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 37 8,872,300.00 25 7,932,600.00 19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 2 40,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5,590,000.00 1 15,000.00 1 6,050.00 1 6,050.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 5 1,320,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 400,000.00 - -     

รวม 122 85,047,300.00 51 9,958,600.00 42 9,167,019.85 41 9,017,019.85 

 
 



 

ผลการดำเนินงาน 
          อบต.ท่าลาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน และภาครัฐในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย             
จำนวน 9 โครงการดังรายละเอียดและเหตุผลที่ไม่ได้เบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 (หน้า 8) โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 

2. โครงการตัดถนนดินสายใหม่พร้อมลงลูกรัง บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 (หน้า 8)  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
3. โครงการเทลาน คสล.บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 (หน้า 12) โอนเพิ่ม ในโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 (หน้า 13 ) 
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 (หน้า 14)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด) 
5. โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565 (หน้า 15)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
6. โครงการจัดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์  2565 (หน้า 15)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
7. โครงการอบรมและรณรงค์วินัยจราจร ปี 2565 (หน้า 17)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
8. โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ

ประเมินภาษี ปี 2565(หน้า 17)   (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด) 
9. โครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูงวัย สูงคุณค่า ปี 2565 (หน้า 17)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
ผลการดำเนินงานตามรูปถ่ายดังนี้ 

รูปภาพ การประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
  1. เชิงปริมาณ (Quantity) 
  จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 -2565) ปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 จำนวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565 มีจำนวน 122 โครงการ นำมาสู่
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน ทั้งสิ้น 51  โครงการ และได้ดำเนิน การเบิกจ่ายและ
ดำเนินการ มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39 
  2. คุณภาพ (Quality) 
    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยภาพรวม เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ และได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดำเนินการไป 
  3. ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  ผลการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  2565 เป็นไปตามแผนการประมาณค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 80.39 จากจำนวนโครงการในข้อบัญญัติ
ทั้งหมด 
 
  4. เวลา (Time) 
    การดำเนินการของโครงการพัฒนา มีการดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
  5. การได้รับประโยชน์ 
    การดำเนินการของโครงการพัฒนา เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินการโดยได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการใช้ชีวิตประจำวัน อีกท้ังการดำเนินการของ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 
  6. การวัดผล 
   การวัดผลของการดำเนินการตามโครงการพัฒนา เป็นไปตามค่าวัดผล KPI ที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ และความพึงพอใจต่อโครงการ  
 
  7. ผลกระทบ (Impact) 
    ไม่พบผลกระทบของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 



    ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
   
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  1.แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข ้อม ูลพ ื ้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับทร ัพยากรธรรมชาต ิ  เช ่น น ้ำ ป ่าไม ้  ภ ู เขา ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก ารว ิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

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

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10  

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

10 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช ื ่อมโยง
ของย ุทธศาสตร ์ ใ น
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 
 

 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเม ินผล
การนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นสี ่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็ค ือผลผลิตนั ่นเองว ่าเป ็นไปตามที่
ตั ้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที ่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเม ินผล
การนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นสี ่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที ่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท ้ อ งถ ิ ่ น โดย ใช ้  SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
ช ั ด เ จนนำ ไปส ู ่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการม ีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการม ีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที ่ได้กำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นเสมือนหนึ ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม ั ่ นค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได ้แก ่  (1) ความประหย ัด  (Economy) (2) ความม ีประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ูกต ้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

5  

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ที่ สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  

   
 
 
 
 
 
 
 



 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2559 และ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 

   2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
➢  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

สิ ่งที ่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื ่องมือที ่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใชใ้น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  ดังนี้   
การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
15  พฤษภาคม  2562  เรื ่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
(2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (ให้
หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

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


ส่วนที่ 4  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๕ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
   ๓.๘แผนงาน (๕) ๕ 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 



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

(๒) ๒ 

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

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 

  



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๕ 
๒ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑) ๑ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒) ๒ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit(
จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) ๒ 

(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลทีไ่ดร้ับ/ผลทีส่ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 

  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

๖๕ 
๑๐ 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่ 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจดัทำ 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 



ส่วนที่ 5  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

  1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 71 68,825,000.00 24 1,991,000.00 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคมให้มีคุณภาพ 37 8,872,300.00 25 7,932,600.00 19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารบริหารบ้านเมอืงที่ดี 2 40,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 5 5,590,000.00 1 15,000.00 1 6,050.00 1 6,050.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ำและการเกษตร 5 1,320,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 400,000.00 - -     

รวม 122 85,047,300.00 51 9,958,600.00 42 9,167,019.85 41 9 

 
           

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
    ผลสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.12 โดยโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 160 โครงการ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
ราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 45 โครงการ จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการที่เสนอเข้ าที่ประชุม
ประชาคมเยอะเกินกว่าอัตราที ่จำนำไปจัดทำข้อบัญญัติเนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมี
งบประมาณท่ีจำกัด 
  
 
 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบาง

เรื่องอาจทำไม่ได้   
 4. ปัญหาคือมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไปซึ่งทำให้จัดทำไม่หมดในห้วงปีนั้นๆ 



 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ

พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายน อก4ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
 2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
 3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)  
 4)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

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

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นหรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ

 

องคก์ร 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมอืง 
(Political) 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 

สงัคม 
(Social) 

วทิยาการ 
(Technology) 



พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที ่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.
ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. อบต. อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ ่นก็ต้องเป็นหน้าที ่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึง
จะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการโอ่งเก็บน้ำ และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่ง
สวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

 
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป

ทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บาง
พื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บาง
พ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น 



บุคลากรใน อบต.จำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่
ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม 
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือ
แก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็
จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลาทันเหตุการณ ์
   2.2 ข้อเสนอแนะ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นของ อบต. 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คำสั่งเลขที่ 321/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  
2565 ประกอบด้วย 

1.พันจ่าเอกเหล็กเพชร  นันชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
  2. นายบัววี  สันสอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2          กรรมการ 
  3. นายอดิพัทร์  ธ.น.มุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1  กรรมการ 
  4. นายวิชัย  เรณู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖ กรรมการ 
  5. นายพัฒนา  ธน.ด ี  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
  6. นายคะนึง ท่อนทอง  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
  7. นายไกรสวัสดิ์   คำมี  ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
  8. นางนาวัน  คำมี  ผู้แทนโรงเรียน     กรรมการ 
  9.นายมานะ  พรมศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  10.นางปรานี  ตุนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

11. ว่าที่ร้อยโทอนุพนธ์  นิตะโคตร   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการและเลขานุการ 
12.นางณัชชา  วงษ์จำปา  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  13. นางนัฐติยา  ธน.ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
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  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖      
ข้อ ๒๙  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ .ศ. 2565 
เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ
ได้ง่าย 
 
 

*********************************** 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
  1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
  1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
  2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

    2.4 การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
    2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
    2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

    3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
    3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
    3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
    4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ ่นรักษ์สิ ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน  

   4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

   4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 

                    5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น                                                 
  5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค ได้แก่ บ่อบาดาล หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ  
  5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคู ลอกคลอง 

เป็นต้น 
    5.4  เพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
  6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                    6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข้มแข็ง 
            6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                    6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                    6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ 
ประชาชนอย่างท่ัวถึง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตำบลท่าลาด 
  3. บำรุง  รักษา  เอกลักษณ์  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริม  สนับสนุน การประกอบอาชีพ /การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลท่าลาด 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  7. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ เอ้ืออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลท่าลาด 

  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. การจัดการศึกษา  การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4. คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้วยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  5. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี 
  6. อนุรักษ์  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนที่ 3  
การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
         ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าลาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่าลาด ดังนี้  
 
 วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าลาด  
    "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเคียงคู่ สาธารณูปโภคถ้วนหน้า ท้องถิ่นธรรมาภิบาล" 
  
พันธกิจ ของอบต.ท่าลาด  
    - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ  
    - ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
    - ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
    - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าลาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานสาธารณสขุ 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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        1. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
        1. แผนงานการเกษตร 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
การวางแผน 
            อบต.ท่าลาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
            อบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 
จำ 

นวน 
งบประมาณ 

จำ 
นวน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

75 22,240,000.00 24 3,415,000.00 97 101,271,000.00 95 108,393,800.00 71 68,825,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

47 6,672,400.00 49 7,212,400.00 38 7,758,200.00 35 8,340,600.00 37 8,872,300.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

7 245,000.00 12 450,000.00 8 275,000.00 8 2,885,000.00 2 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 1,470,000.00 15 3,720,000.00 12 1,290,000.00 7 1,240,000.00 5 5,590,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำและ
การเกษตร 

15 2,240,000.00 11 5,170,000.00 12 4,180,000.00 11 5,540,000.00 5 1,320,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

24 1,233,500.00 23 1,033,500.00 2 100,000.00 2 220,000.00 2 400,000.00 

รวม 180 34,100,900.00 134 21,000,900.00 169 114,874,200.00 158 126,619,400.00 122 85,047,300.00 
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การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 9,958,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 1,991,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 25 7,932,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองที่ดี - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 51 9,958,600.00 
 

    
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าลาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
ป่าช้า บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 
7 

150,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

บริเวณป่าช้า บ้าน
สร้างเม็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 3.00 
เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านลาดศรี
ชมภู หมู่ที่ 2 

45,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
ภายใน หมู่บ้าน 
ลาดศรีชมภู 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 4 

60,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
ข้างบ้านนางไสว 
บุษดี 
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4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านท่าลาด หมู่
ที่ 4 

21,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ติดตั้งภายใน
บริเวณ หมู่บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
พร้อมพาดสาย 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

53,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณถนนสาย
สร้างเมก็ - ลาดศรี
ชมภู 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บริเวณข้างบ้าน
นายสุรจิตร บัวชุม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 99 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านท่า
ลาด หมู่ที่ 1 

85,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายหน้าบ้านนาย
วิญญาณ ธ.น.นา 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 38.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

106,700.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายข้างบ้าน
นายสมศักดิ์ กุลสะ 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการตัด
ถนนดินสาย
ใหม่พร้อมลง
ลูกรัง บ้านลาด
ศรีชมภู หมู่ที่ 2 

98,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายหลังวัดอัมพวัน 
ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 355 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร โดยมี
รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ - งาน
ถางป่า ขุดตอ 
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(หนัก) 1,775 
ตารางเมตร -
ปริมาณ ดินถม 
710 ลูกบาศก์
เมตร - ปริมาณ 
ลูกรัง 142 
ลูกบาศก์เมตร - 
งานวางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 X 
1.00 เมตร 
จำนวน 3 จุดๆละ 
5 ท่อน รวม 15 
ท่อน -งานวางท่อ 
คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลาง 
0.60 X 1.00 
เมตร จำนวน 1 
จุด รวม 5 ท่อน 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการตัด
ถนนดินสาย
ใหม่เพ่ือ
การเกษตร 
บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 

139,100.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เริ่มจากที่นานางนุ 
เพ็งเวลุน ถึงท่ีนา
นายนัตติธัท วงค์
จำปา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
710 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ -งาน
ถางป่า ขุดตอ 
(เบา) 2,840 ม2 
ปริมาณ ดินถม 
1,206 ม3 -งาน
วางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 x 
1.00 เมตร 
จำนวน 10 จุด ๆ 
ละ 5 ท่อน รวม 
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50 ท่อน -งานวาง
ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 2 
จุด ๆ ละ 10 ท่อน 
รวม 20 ท่อน 

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 3 

141,400.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายหน้าบ้าน
นาย สนทา วงค์ตา
ปอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 63 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อ คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

109,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายหน้าบ้านนาย
ขาว วงค์สุขะ และ
ถนนสายข้างบ้าน 
นางไสว บุตรดี 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 174.80 ม2) 
งานลูกรังไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.00 
- 0.50 เมตร ทั้ง
สองข้าง งานวาง
ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 
เมตร จำนวน 15 
ท่อน 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
สาย คสล. บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 5 

165,000.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ

ถนนสายข้างวัดท่า
เรไร ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 95 
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โยธา, กอง
ประปา 

ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เมตร หนา 0.15 
เมตร 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตท่อเมน
ประปา บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 5 

10,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวปราณี ไชย
ต้นเชื้อ ถึงหน้า
บ้าน นายธนภณ 
ไชยต้นเชื้อ ขนาด
ท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ชัน 8.5 ยาว 
100 เมตร 

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน้ำ PVC 
พร้อมติดตั้ง
ประตูปิด/เปิด
น้ำ เพื่อ
การเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 6 

89,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้านสร้างเม็ก 
สถานีที่ 2 บริเวณ
ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 
วางท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 82 
เมตรบริเวณท่ีนา
นายโยธิน ท่อน
ทอง จุดที่ 2 วาง
ท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 70 
เมตร บริเวณท่ีนา
นายปริญญา นคร
ประเทศ จุดที่ 3 
วางท่อส่งน้ำ PVC 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 86 
เมตร บริเวณท่ี
นานายศรัญญู ชัย
ยั่งยืน จุดที่ 4 
ติดตั้งประตูปิด/
เปิดน้ำ บริเวณท่ีนา
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นายปิ่นทอง ธ.น.
โสม จุดที่ 5 ติดต้ัง
ประตูปิด/เปิดน้ำ 
บริเวณท่ีนา
นางหงส์คำ นักบุญ 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

153,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายริมหนอง
บ่อแกและถนน
สายที่นานาย
ธนูศิลป์ คำมุงคุณ 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร ปริมาณลูกรัง 
1,017 ม3 โดย
เฉลี่ย และวางท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60X1.00 เมตร 
จำนวน 7 ท่อน 1 
จุด 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน้ำ PVC 
พร้อมประตู
ปิด/เปิดน้ำ 
เพ่ือการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

46,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บ้านสร้างเม็ก 
สถานีที่ 2 บริเวณ
ที่นานายสมศรี สี
หนาด ขนาดท่อส่ง
น้ำ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 
นิ้ว ชัน 8.5 ยาว 
150 เมตร พร้อม
ประตูปิด/เปิดน้ำ 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ขนาด 4 
นิ้ว จำนวน 1 จุด 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเทลาน 
คสล. บ้านโนน
จนัทร์ หมู่ที่ 8 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บริเวณรอบเมรุ 
บ้านโนนจันทร์ 
โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า277 ม2) 
หนา 0.10 เมตร 
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19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

200,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทางสายหน้าบ้าน
นายวันชัย ธ.น.กุล 
ถึงข้างบ้านนายบัว
แถว ท่อนทอง 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 176 ตร.ม.) 

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทำการ 
อบต.ท่าลาด 

115,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ที่ทำการ อบต.ท่า
ลาด ขนาดกว้าง 
3.40 เมตรยาว 
8.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 2.60 เมตร 

21.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่า
ลาด 

135,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าลาด 

22.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเดิน
สายไฟฟ้าพาด
สายดับ บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 
6 

7,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ติดตั้งบริเวณถนน
ภายในหมู่บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโนน
จันทร์ หมู่ที่ 8 

15,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โนนจันทร์ ? หนอง
สะโนน้อย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 
106 ลบ.ม. 

24.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 5 

45,000.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

บริเวณหน้าบ้าน
นายสมหวัง ไชย
ต้นเชื้อ ถึง บ้าน
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โยธา, กอง
ประปา 

นายโสภา วงค์
จำปา 

25.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี (แปรรูป
อาหารทาง
การเกษตร) 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพเสริม 

อบรมอาชีพเสริม
แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย 

26.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
สื่อการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียน 

จัดหาสื่อจัด
ประสบการณ์
ระดับอนุบาล 

27.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

995,400.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของนักเรียน 

นักเรียนในโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ 

28.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 
2565 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กในวัยเรียน
และก่อนวัย
เรียนกล้า
แสดงออกและ
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติเป็น
ประจำทุกปี ทั้ง 4 
โรงเรียน 

29.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

309,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับ
เด็ก  
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(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

30.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

อาหารเสริมนม 554,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สำหรับ
เด็ก  

31.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 
1,700 บาท/
คน/ปี 

103,700.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดซื้อ 
จัดหาสื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ให้เป็นไปตาม
วัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนเช่น 
บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุม
ต่างๆ สีไม้ สีน้ำ 
กระดาษ ดินน้ำมัน 
ฯลฯที่เกี่ยวข้อง 

32.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ภายในตำบลท่า
ลาดต้านภัยยา
เสพติด 
ประจำปี 
2565 

120,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
เด็กนักเรียนได้
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา 

จัดแข่งขันกีฬา
ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ปีละ 1 
ครั้ง 

33.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการหล่อ
เทียนและแห่
เทียน
เข้าพรรษา 
ประจำปี 
2565 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 

34.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัด
ขบวนแห่
ประเพณี
สงกรานต์ 
ประจำปี 
2565 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 
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35.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 
2565 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
ไม่ให้แพร่
ระบาดในเขต
พ้ืนที่ 

จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จำนวน 900 
โด๊ส 

36.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด To be 
number 1 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

สมาชิกชมรม To 
Be Number และ
ประชาชนทั่วไป 

37.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

3,867,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

38.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

1,400,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้คนพิการ
มีรายได้
เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

คนพิการจำนวน 
76 คน คนละ 
500 บาท/เดือน 

39.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

30,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ 

40.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
และนอกอาคาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้สมาชิก 
อปพร. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

จัดฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อป
พร.  

41.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมเฝ้า
ระวังและ
ป้องกันเด็ก
จมน้ำ ประจำปี

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 
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งบประมาณ 
2565 

42.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการอบรม
และรณรงค์
วินัยจราจร 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 

43.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนทั่วไป 

44.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดทำ
ฐานภาษี 
สำรวจข้อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
จัดทำบัญชี
รายการที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างและ
ประเมินภาษี
ประจำปี พ.ศ.
2565 

0.00 
สำนัก/กอง
คลัง 

เพ่ือให้งานแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและ
ถูกต้อง 

จัดทำฐานภาษี 
สำรวจข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
จัดทำบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและประเมิน
ภาษีประจำปี 
อบต.ท่าลาด 

45.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
ประจำปี 
2564 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี 

บ้านท่าลาด 

46.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
ท้องถิ่นใส่ใจ ผู้
สูงวัย สูงคุณค่า 
ปี 2565 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
ตำบลและ
จังหวัด 

ดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง 
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47.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพดี  

ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

48.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

137,700.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่ตำบลท่า
ลาด กรณีครบ
วาระการดำรง
ตำแหน่งและ
กรณีอ่ืนๆ 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

49.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
(สถานที่กลาง) 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายในการ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
(สถานที่กลาง) 

อำเภอเรณูนคร 

50.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการตำบล
ท่าลาดเมือง
สะอาด  

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์
ดูสวยงาม 
สะอาดและเป็น
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพ้ืนที่ตำบลท่า
ลาด 

51.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ำและ
การเกษตร 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

20,000.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ

หมู่1-8 
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พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 

 

  
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 9,830,300 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ          
จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงิน 9,017,020 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 6,050.00 1 6,050.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

    

รวม 42 9,167,019.85 41 9,017,019.85 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าลาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลา
เอนกประสงค์ ป่า
ช้า บ้านสร้างเม็ก 
หมู่ที่ 7 

150,500.00 150,000.00 0.00 500.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านลาดศรีชมภู 
หมู่ที่ 2 

45,000.00 40,959.95 40,959.95 4,040.05 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

60,000.00 58,795.56 58,795.56 1,204.44 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3.โครงการตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 
4 

21,000.00 20,874.30 20,874.30 125.70 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4.โครงการตดิตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
พร้อมพาดสาย 
บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

53,200.00 52,441.22 52,441.22 758.78 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

85,000.00 84,500.00 84,500.00 500.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 
2 

106,700.00 106,000.00 106,000.00 700.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการตัดถนน
ดินสายใหม่เพื่อ
การเกษตร บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

139,100.00 138,000.00 138,000.00 1,100.00 
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9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 3 

141,400.00 141,000.00 141,000.00 400.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อ คสล. บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 4 

109,000.00 108,500.00 108,500.00 500.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนสาย คสล. 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

165,000.00 164,000.00 164,000.00 1,000.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

10,500.00 10,000.00 10,000.00 500.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่ง
น้ำ PVC พร้อม
ติดตั้งประตูปดิ/
เปิดน้ำ เพื่อ
การเกษตร บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

89,200.00 89,000.00 89,000.00 200.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ 6 

153,300.00 153,000.00 153,000.00 300.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่ง
น้ำ PVC พร้อม
ประตูปดิ/เปิดน้ำ 
เพื่อการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก หมู่
ที่ 7 

46,300.00 46,000.00 46,000.00 300.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทำการ 
อบต.ท่าลาด 

115,000.00 114,500.00 114,500.00 500.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

135,000.00 134,000.00 134,000.00 1,000.00 
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อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่า
ลาด 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

5.โครงการเดิน
สายไฟฟ้าพาด
สายดับ บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ที่ 6 

7,500.00 6,860.50 6,860.50 639.50 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

5.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
โนนจันทร์ หมู่ที่ 
8 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 
5 

45,000.00 38,410.98 38,410.98 6,589.02 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
สตรี (แปรรูป
อาหารทาง
การเกษตร) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.4) โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

45,200.00 29,380.00 29,380.00 15,820.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

995,400.00 980,574.00 980,574.00 14,826.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

309,000.00 294,231.00 294,231.00 14,769.00 
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26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

554,000.00 550,289.84 550,289.84 3,710.16 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.3) โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 1700 
บาท/คน/ปี) 

103,700.00 96,900.00 96,900.00 6,800.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในตำบล
ท่าลาดตา้นภัยยา
เสพติด ประจำปี 
2565 

120,000.00 119,650.00 119,650.00 350.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(2.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ประจำปี 2565 

30,000.00 26,650.00 26,650.00 3,350.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2) เงินอุดหนุน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ To be 
number 1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,867,600.00 3,541,200.00 3,541,200.00 326,400.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,400,000.00 1,182,400.00 1,182,400.00 217,600.00 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

30,000.00 9,500.00 9,500.00 20,500.00 
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34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.3) )ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในและ
นอกอาคาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 19,450.00 19,450.00 550.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
เฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

20,000.00 19,000.00 19,000.00 1,000.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1)ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 

10,000.00 9,800.00 9,800.00 200.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.2)อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
ท่าลาด 

30,000.00 23,500.00 23,500.00 6,500.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(3.3) ค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

137,700.00 137,602.50 137,602.50 97.50 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

(1.1) เงินอุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 
(สถานท่ีกลาง) 
ขององค์กร
ปกครองส่วน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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ท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเรณู
นคร จังหวัด
นครพนม 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(3.1) ค่าใช้จ่าย
โครงการตำบลท่า
ลาดเมืองสะอาด 

15,000.00 6,050.00 6,050.00 8,950.00 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำและการเกษตร 

(1.1)ค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
“งานฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.ท่าลาด เรณูนคร จ.นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 71 68,825,000.00 24 1,991,000.00 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 37 8,872,300.00 25 7,932,600.00 19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริหารบ้านเมืองท่ีดี 2 40,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5,590,000.00 1 15,000.00 1 6,050.00 1 6,050.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 5 1,320,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 400,000.00 - -     

รวม 122 85,047,300.00 51 9,958,600.00 42 9,167,019.85 41 9,017,019.85 
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ผลการดำเนินงาน 
          อบต.ท่าลาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน และภาครัฐในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย             
จำนวน 9 โครงการดังรายละเอียดและเหตุผลที่ไม่ได้เบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 (หน้า 8) โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 

2. โครงการตัดถนนดินสายใหม่พร้อมลงลูกรัง บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 (หน้า 8)  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
3. โครงการเทลาน คสล.บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 (หน้า 12) โอนเพิ่ม ในโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 (หน้า 13 ) 
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 (หน้า 14)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด) 
5. โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565 (หน้า 15)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
6. โครงการจัดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์  2565 (หน้า 15)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
7. โครงการอบรมและรณรงค์วินัยจราจร ปี 2565 (หน้า 17)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
8. โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ

ประเมินภาษี ปี 2565(หน้า 17)   (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด) 
9. โครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูงวัย สูงคุณค่า ปี 2565 (หน้า 17)  (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่

ระบาด) 
ผลการดำเนินงานตามรูปถ่ายดังนี้ 

รูปภาพ การประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
  1. เชิงปริมาณ (Quantity) 
  จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 -2565) ปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 จำนวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565 มีจำนวน 122 โครงการ นำมาสู่
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน ทั้งสิ้น 51  โครงการ และได้ดำเนิน การเบิกจ่ายและ
ดำเนินการ มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39 
  2. คุณภาพ (Quality) 
    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยภาพรวม เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ และได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดำเนินการไป 
  3. ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  ผลการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  2565 เป็นไปตามแผนการประมาณค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 80.39 จากจำนวนโครงการในข้อบัญญัติ
ทั้งหมด 
 
  4. เวลา (Time) 
    การดำเนินการของโครงการพัฒนา มีการดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
  5. การได้รับประโยชน์ 
    การดำเนินการของโครงการพัฒนา เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินการโดยได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการใช้ชีวิตประจำวัน อีกท้ังการดำเนินการของ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 
  6. การวัดผล 
   การวัดผลของการดำเนินการตามโครงการพัฒนา เป็นไปตามค่าวัดผล KPI ที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ และความพึงพอใจต่อโครงการ  
 
  7. ผลกระทบ (Impact) 
    ไม่พบผลกระทบของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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    ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
   
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  1.แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื ่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข ้อม ูลพ ื ้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับทร ัพยากรธรรมชาต ิ  เช ่น น ้ำ ป ่าไม ้  ภ ู เขา ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก ารว ิ เ ค ร า ะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

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

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10  

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

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช ื ่อมโยง
ของย ุทธศาสตร ์ ใ น
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 
 

 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเม ินผล
การนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นสี ่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็ค ือผลผลิตนั ่นเองว ่าเป ็นไปตามที่
ตั ้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที ่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเม ินผล
การนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นสี ่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที ่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท ้ อ งถ ิ ่ น โดย ใช ้  SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
ช ั ด เ จนนำ ไปส ู ่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการม ีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการม ีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที ่ได้กำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นเสมือนหนึ ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม ั ่ นค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได ้แก ่  (1) ความประหย ัด  (Economy) (2) ความม ีประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ูกต ้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

5  

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ที่ สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2559 และ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 

   2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
➢  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

สิ ่งที ่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื ่องมือที ่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใชใ้น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  ดังนี้   
การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
(2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (ให้
หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 4  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   
   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๕ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
   ๓.๘แผนงาน (๕) ๕ 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 
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(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(๒) ๒ 

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

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๕ 
๒ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๑) ๑ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒) ๒ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit(
จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) ๒ 

(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลทีไ่ดร้ับ/ผลทีส่ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

๖๕ 
๑๐ 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่ 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจดัทำ 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ 5  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

  1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 71 68,825,000.00 24 1,991,000.00 21 1,870,842.51 20 1,720,842.51 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคมให้มีคุณภาพ 37 8,872,300.00 25 7,932,600.00 19 7,270,127.34 19 7,270,127.34 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารบริหารบ้านเมอืงที่ดี 2 40,000.00 - -     

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 5 5,590,000.00 1 15,000.00 1 6,050.00 1 6,050.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ำและการเกษตร 5 1,320,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 400,000.00 - -     

รวม 122 85,047,300.00 51 9,958,600.00 42 9,167,019.85 41 9 

 
           

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
    ผลสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.12 โดยโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 160 โครงการ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
ราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 45 โครงการ จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการที่เสนอเข้ าที่ประชุม
ประชาคมเยอะเกินกว่าอัตราที่จำนำไปจัดทำข้อบัญญัติเนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมี
งบประมาณท่ีจำกัด 
  
 
 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบาง

เรื่องอาจทำไม่ได้   
 4. ปัญหาคือมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไปซึ่งทำให้จัดทำไม่หมดในห้วงปีนั้นๆ 
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ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน

จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
 2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
 3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)  
 4)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

 
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็ น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นหรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ

 

องคก์ร 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมอืง 
(Political) 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 

สงัคม 
(Social) 

วทิยาการ 
(Technology) 
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พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.
ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. อบต. อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ ่นก็ต้องเป็นหน้าที ่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึง
จะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการโอ่งเก็บน้ำ และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่ง
สวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

 
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป

ทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) 
บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี 
บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น 
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บุคลากรใน อบต.จำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่
ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม 
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือ
แก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็
จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลาทันเหตุการณ ์
   2.2 ข้อเสนอแนะ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นของ อบต. 
 2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 3) อบต.ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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