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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชนทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทั้งนี้   
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นใหเ้ขม้แข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
5)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
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ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถ
ที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) และแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้ดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดตะเคียน จะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

1.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน          
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563     
   

2.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภ ายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงต้องดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ดังนี้ 
  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12          
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“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ
การเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย
สูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียง
คนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-
time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู
ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศทีจ่ะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

 

2.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า
แผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และ
นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็น
ว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่ก ารวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและ      
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ
โอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่ อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล          
ลาดตะเคียนให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
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ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง 
 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า

สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล       
ลาดตะเคียน 

5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลาด
ตะเคียนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้  

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

4.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นภายในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคยีน 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเพ่ือดำเนินการต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน คำสั่งที่ 76/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 6 ข้อ 28  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี   

ขั้นตอนที ่2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธี การในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 7 

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้ องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 ข้อ 12    

ขั้นตอนที ่5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12    

  
   
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  

ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนดังนี้ 

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรอืแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

 
 

5. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 8 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   
ลาดตะเคียน 

 
 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน       

มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดตะเคียน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

นายก อบต. 
 

สภา อบต. 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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      - โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 

ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ 2931 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

  
 
 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) การวิเคราะห์จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 
 
 

7. การรายงานผล/ขัน้ตอนการรายงานผล 

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิน่ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิน่ รายงานผล เสนอ 

 

ผู้บรหิาร
ท้องถิน่ 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในตำบล../อปท. ...
ทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้ 

9.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)          
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
      1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลลาดตะเคียน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
      2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบท่ีระเบียบกำหนด 
      3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 

(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิ น  

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิน่  โดยพิจารณา 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุดมีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

9.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมขุ การทะเลาะวิวาท            
4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็น

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น     
6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมทีดี่
งาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี

ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลติ (outcome and output)   

 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่   

9.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น     

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในองค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ (integration) 
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ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

9.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
➢  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

5.4  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.5  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรยีบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ  
ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 
 

10.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  

6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

 
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

11.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปริมาณ   

(1.1)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
   (1.2)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
 
 
    

11.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
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(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(2.1)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)        
(2.2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(2.3)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  
กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(2.4)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียนในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ 3/2 และ 3/3  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)     
 
 

 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรพัยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปจัจบุันเสมอ 

 

12.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี
เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน แต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลลาดตะเคียน 

 
 
 
1. นายสมพงษ์  บุญเกิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2. นายจงกล  แสนถม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นายดำรง  คงเจริญ   สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 6   กรรมการ 
4. นายไพวัล  ท่าข้าม   สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7   กรรมการ 
5. นางอรนภา  ทิมแก้ว   สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 8   กรรมการ 
6. นายอำนาจ  พูลแข   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
8. นายโกแมน แนวสุข   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙    กรรมการ 
9. นายยุทธชัย    แสวงสุทธิ ์  ผอ.รพ.สต.ลาดตะเคยีน    กรรมการ 
10. นายวรีะวัฒน์  วงษ์พานิช  หวัหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
11. นายพิษณุ  จันทร์เงิน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   กรรมการ 
12. นางพิมพ์ชนก   พิณนุเวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน   
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

1.1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

1.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ      

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“ลาดตะเคียนเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่อุตสาหกรรม  ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำพอเพียง” 
 
 1.1.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
 การกำหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดขึน้เพ่ือให้
แสดงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานภายในองคก์ร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะสามารถนำไปใช้
ในการบริหารงาน และนำจุดแข็งนั้นเป็นตัวนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัด เจนมากเท่าไร จะส่งผลให้
บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็จะต้องสอดคล้องกับจุดยืน
ทางด้านยุทธศาสตร์ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 “เมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน  ยึดมัน่หลักธรรมาภิบาล  บริการประชาชน” 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

1. สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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1.1.3 ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พันธกิจ :  

1) พัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

ทัว่ถึง  
3) พัฒนาแหล่งน้ำ ลำหว้ย คูคลอง ใช้ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

2. เป้าประสงค์ :  
1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
3. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนา ลำห้วย คูคลองและระบบระบายน้ำ 
5. เพ่ือให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคท่ีเพียงพอของประชาชน 
6. เพ่ือให้สิ่งปลูกสร้างมีความปลอดภัยเป็นระเบียบตามผังเมืองท้องถิ่นกำหนด 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
3. เพ่ือส่งเสริม อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนา ลำห้วย คูคลองและระบบระบายน้ำ 
5. เพ่ือให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคท่ีเพียงพอของ
ประชาชน 
6. เพ่ือให้สิ่งปลูกสร้างมีความปลอดภัยเป็นระเบียบ
ตามผังเมืองท้องถิ่นกำหนด 

1. ร้อยละของการพัฒนาระบบคมนาคม ถนน ท่อระบายน้ำ ให้มี
ความครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
2. ร้อยละของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คือ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา และขยายเขตโทรคมนาคมให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
3. ร้อยละของการพัฒนาระบบระบายน้ำ ลำห้วย คูคลอง และ
แหล่งน้ำ เพ่ือการเกษตร 
4. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
5. จำนวนประชาชนที่มีน้ำอุปโภค-บริโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูก
สร้างตามกฎหมาย 
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3. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบการวางผังเมือง 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1) การคมนาคมขนส่ง 
    1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เส้นทาง คมนาคม เช่น ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง 
ถนนดินเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพดีอยู่
เสมอ 
    1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม 
สะพาน ทางเท้า 

 
1. จำนวนถนน คสล./ถนนแอสฟัลติกส์/ถนนลูกรังที่ได้รับการกอ่สร้างเพ่ิมขึน้ 
2. จำนวนถนน คสล./ถนนแอสฟัลติกส์/ถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
3. จำนวนท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นและปรับปรุง
ซ่อมแซม 
4. จำนวนสะพานทาง/ทางเท้า ที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนและปรับปรุงซ่อมแซม 
5. จำนวนสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ ป้ายจราจร ป้ายเตือน ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 
6. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนน 

2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
     2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้มี
คุณภาพดีขึ้น 
     2.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
     2.3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร เพ่ืออุปโภคและบริโภค   
     2.4 ขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อน้ำต้ืน 
     2.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น ฝายชะลอน้ำ 

 
 
1. ร้อยละของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คือ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และขยายเขตโทรคมนาคมให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
2. ร้อยละของครัวเรือนทีมี่ไฟฟ้าใช้ 
3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุก
แห่ง 
4. จำนวนระบบประปาที่ได้รับการขยายเขต ก่อสร้าง บำรุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน 
5. จำนวนของลำคลอง คู ห้วย หนอง บึง ที่ได้รับการขุดลอก กำจัดวัชพืช และ
ดินโคลน 
6. ร้อยละของครัวเรอืนทีมี่นำ้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 
7. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 
8. จำนวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 
9. จำนวนบ่อบาดาล/บ่อน้ำตื้นที่ขุดเจาะ 
10. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายชะลอ
น้ำ 

3) การพัฒนาระบบการวางผังเมือง 
     3.1 การจัดทำผังเมืองและพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 
 

 
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
2. ร้อยละของสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบผังเมือง 
3. มีการจัดวาง จัดทํา และดําเนินการผังเมืองรวม  
4. จำนวนโครงการในการวางแผนและปรับปรงุผังเมืองรวมมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พันธกิจ : 

1) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร   
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนเพ่ือ

การเกษตร  
3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดำเนินชีวิต 
 

2. เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จา่ย 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพตา่งๆ ในท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่ งเสริมและสนับสนุนการขับ เคลื่ อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
อย่างยัง่ยืนและลดค่าใช้จ่าย 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือนำไปสู่เศรษฐกจิชุมชนยั่งยืน 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ
และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง 

1. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
ขึน้ 
2. จำนวนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริม การ
ฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละของกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บา้นให้มีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ให้ครวัเรือน 
5. ร้อยละของประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  2  การจดัให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลา

อเนกประสงค์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
2.1.2 ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ความ

เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

 
 
1. จำนวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 
2. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
3. จำนวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการขบัเคลื่อน
ระบบเกษตรยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
4. จำนวนกลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทน 
5. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
6. จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
7. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
8. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาระบบการตลาด 
10. จำนวนครัวเรือนที่จัดทำบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 .2  ก า ร จั ด ให้ มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อ ม แ ซ ม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลาอเนกประสงค์ 

2 .2 .1  ส นั บ ส นุ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อ ม แซ ม
สวนสาธารณะ  

2.2.2 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ลานกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลงักาย 

2.2.3 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ศาลากลางบ้าน ศาลาริมทาง ศาลาพักร้อน ศาลา
พักผู้โดยสาร 

2.2.4 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดชุมชน 
ร้านค้าชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

 
 
1. จำนวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สวนสาธารณะ  
2. จำนวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสนาม
กีฬา ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
3. จำนวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ 
4. จำนวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมตลาด
ชุมชน ร้านค้าชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ชมชน   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬาและนันทนาการ 

1. พันธกิจ : 
 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดี ได้รบัการศึกษา มีอาชีพมั่นคง และมีความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน  

มีอาหารปลอดภัย 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
 

2. เป้าประสงค์ : 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
5. เพ่ือสืบทอดศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
6. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด 
8. เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและนันทนาการได้ออกกำลังกาย 
9. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
10. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
 11. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
5. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
6. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลยาเสพ
ติด 
8. เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและ
นันทนาการได้ออกกำลังกาย 

1. จำนวนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ด้านการสงเคราะห์และส่งเสริมให้เด็ก สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมดำรงชีวิตได้ย่างปกติสุข 
2. ร้อยละของเด็กของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุน
ดำเนินการประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 
5. จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะและ
สาธารณสุข 
6. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาวะดี 
7. ร้อยละของประชาชนที่ไม่ติดเชื้อจากโรคระบาด 
8. จำนวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
9. จำนวนพ้ืนที่เขา้รว่มกิจกรรม/โครงการ อบรมความรู้ป้องกันยาเสพติด 
10. จำนวนเด็กและเยาวชนมีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
9. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 
10. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติ เหตุทาง
ถนนชว่งเทศกาล 
11. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

11. จำนวนประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
12. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. จำนวนครั้งของการจัดกจิกรรม/โครงการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
14. รอ้ยละของความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
16. จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบการศึกษา 

 แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  4  การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีแนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

3.1.2 สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบ 
ปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

3.1 .3 สนับสนุนและสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบตัิและสาธารณภัยต่างๆ 

3.1.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
1. ร้อยละของการจัดสวัสดิการและส่งเคราะห์ให้กับประชาชน 
2. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีป่้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
ทุกประเภท 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุจราจรช่วง
เทศกาล 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการประสบสาธารณภัย 
7. ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย 
8. ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อประชากรทั้งหมด 

3.2 การพัฒนาระบบการศึกษา 
3 .2 .1  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าระบ บ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.2 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การศึกษาตลอดชีพโดยทัว่ถึง 

 
1. จำนวนครั้งในการจัดทำกิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมดีข้ึน 
2. จำนวนสถาน ศึกษาท่ีให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ ทั้ง 6 ด้าน 
4. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีแนวทางการพัฒนา 
3.3 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 

3.3.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

3.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 

 
1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา 
4. จำนวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จำนวนครั้งที่จัดการแข่งขันกีฬา 

3.4 การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย 
3.4.1 ส่งเสรมิการสาธารณสุข การสร้าง

สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

3.4.2 พัฒนาและส่ งเสริมมาตรการ
อาหารสะอาดและปลอดภัย 
    3.4.2 สนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
    3.4.4 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
    3.4.5 งานควบคุมโรคเอดส์ 
 

 
1. ร้อยละของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันรักษา
ควบคมุโรคระบาด 
2. จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน 
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
4. ร้อยละของการณรงค์ให้ประชาชนได้รับความคุม้ครองด้านสุขภาพ 
5. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. พันธกิจ :    
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาความ

สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2) ส่งเสริมการกำจัดและการบริหารจัดการขยะ 

  2. เป้าประสงค์ :    
1. เพ่ือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทรพัยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เพ่ือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ทรพัยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่มดุลและ
ยั่งยืน  
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 

1. จำนวนต้นไม้ท่ีปลูกในที่สาธารณะเพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษา 
(ขุดลอก/กำจัดวัชพืช) 
3. จำนวนเด็กและเยาวชนเป็นนักอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. จำนวนหมู่บ้านปลอดขยะ 
5. จำนวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง 
6. จำนวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลเพ่ิมขึ้น 
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 3. แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1.1 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
       4.1.2 ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาป่า 
       4.1.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 
1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนพื้นที่ท่ีปลูกป่า และบำรงุรักษาป่า 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

4.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
       4.2.1  การบริหารจัดการขยะ 
       4.2.2  การจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ 
       4.2.3 จัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ 

1. จำนวนครัวเรือนทีไ่ด้รบัการกำจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 
2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วมในการบริหารจัดการขยะ 
3. จำนวนหมู่บ้านปลอดขยะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. พันธกิจ : 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขรวมทั้งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม 

2) ส่งเสริมการพัฒนาองค์การและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า 
โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 
4) สร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างกระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง 
5) พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2. เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัตตินตามระบอบ

ประชาธิปไตย และมีความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับ

ประชาชน  
4. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
5. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. เพ่ือสร้างจิตสำนึกต่อการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างกระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง 
7. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคยีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย และมี
ความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าในด้านการเมือง 
การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน  
4. เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
5. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. เพ่ือสรา้งจติสำนึกต่อการทุจริตคอรัปชั่น และสร้าง
กระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง 
7. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
2. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก 
3. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีทีเ่พ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของประชาชนทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ร้อยละของประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่น 
6. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถานที่ปฏิบัติงานได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางที่  1  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวั้ดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
      5.1.1  บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
      5.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
      5.1.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
      5.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
      5.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
      5.1.6 เสริมสร้าง พัฒนาและบูรณาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
1. ร้อยละของการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรัฐพิธีต่างๆ 
2. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละจำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4. รอ้ยละจำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
5. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน 
6. จำนวนประชาชนทีส่่งเสริม สนับสนุนการพฒันาประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  และประชาชน
ทัว่ไป 
7. ร้อยละของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
8. ร้อยละของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
9. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
10. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชุมประชาคม 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 75 
24 

222,936,380 
18,414,000 

85 38,795,480 

2 การพัฒนาอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เคหะและชุมชน 4 
1 

1,150,000 
500,000 

- - 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 230,000 1 16,855 

การเกษตร 13 520,000 - - 
3 การพัฒนาสังคม
สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา และ
นันทนาการ  
 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

5 
1 

440,000 
200,000 

1 12,510 

การศึกษา 29 
1 

4,387,240 
70,000 

14 3,388,867.40 

สาธารณสุข 4 667,000 4 357,501.50 
เคหะและชุมชน 7 11,018,000 - - 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 690,000 2 157,391 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

13 580,000 1 85,700 

งบกลาง 3 14,328,000 3 12,139,300 
4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

บริหารงานทั่วไป 2 200,000 - - 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

3 230,000 1 41,102 

การเกษตร 9 
2 

850,000 
10,500,000 

3 170,514 

5. การพัฒนาองค์การ
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป 17 
21 

2,262,000 
986,000 

16 
18 

3,277,639.19 
562,600 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
40,000 

การศึกษา 3 27,500 6 321,794 

เคหะและชุมชน 12 
11 

5,000,000 
153,200 

10 
11 

1,505,423.61 
2,449,700 

งบกลาง 6 1,295,995 6 1,243,922.10 

รวมโครงการ 246 296,496,155 153 61,513,999.80 

รวมครุภัณฑ์ 32 1,139,200 30 3,052,300 

รวมทั้งสิ้น 278 297,635,315 183 64,566,299.80 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 27 

  
ผลการติดตามและประเมินผล จากคณะกรรมการติดตามฯ การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 99 โครงการ ดำเนินการ 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
85.86 งบประมาณ 241,350,380 บาท ใช้งบประมาณ 38,795,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 งบประมาณ 2,400,000 บาท ใช้งบประมาณ 16,855 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬา และ
นันทนาการ  จำนวน 73 โครงการ ดำเนินการ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.25 งบประมาณ 32,380,240 บาท 
ใช้งบประมาณ 16,141,269.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.85  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการ 4  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 งบประมาณ 11,780,000 บาท  ใช้งบประมาณ 211,616 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.80 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน 70  โครงการ ดำเนินการ 68  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.14 งบประมาณ 9,724,695 บาท  ใช้งบประมาณ 9,401,078.90 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
96.67 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 278 โครงการ ดำเนินการ 183 คิดเป็นร้อยละ 65.83 งบประมาณ 297,635,315 
บาท ดำเนินการเบิกจ่าย  64,566,299.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.69 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 155 
47 

620,036,405 
54,819,500 

38 30,262,958.50 

2 การพัฒนาอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เคหะและชุมชน 2 400,000 - - 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 450,000 - - 
การเกษตร 13 520,000 - - 

3 การพัฒนาสังคม
สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา 
และนันทนาการ  
 

การรักษาความสงบภายใน 6 
1 

740,400 
200,000 

1 25,360 

การศึกษา 29 5,387,240 8 3,4347,744.77 
เคหะและชุมชน 7 118,000 - - 
สาธารณสุข 4 667,000 4 397,456.70 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 740,000 - - 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 580,000 1 94,090 

งบกลาง 3 14,328,000 3 12,865,800 
4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

บริหารงานทั่วไป 2 200,000 - - 
การรักษาความสงบภายใน 1 500,000 - - 
เคหะและชุมชน 3  230,000 - - 
การเกษตร 9 

1 
750,000 
100,000 

3 139,173.18 

5. การพัฒนา
องค์การและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป 17 
20 

2,270,000 
7,572,800 

12 
20 

1,587,375.93 
1,693,990 

การรักษาความสงบภายใน - 
1 

- 
120,000 

- - 

เคหะและชุมชน 11 
11 

4,800,000 
153,200 

9 
3 

1,046,876.83 
63,800 

การศึกษา - 
3 

- 
27,500 

6 219,044.50 

งบกลาง 6 1,295,995 6 1,635,952.90 

รวมโครงการ 346 709,132,540 91 51,708,833.31 

รวมครุภัณฑ์ 35 7,873,500 23 1,757,790 

รวมทั้งสิ้น 381 717,006,040 114 53,466,623.31 
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 ผลการติดตามและประเมินผล จากคณะกรรมการติดตามฯ การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 202 โครงการ ดำเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.81 
งบประมาณ 674,855,905 บาท ใช้งบประมาณ 30,262,958.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20  โครงการ ดำเนินการ  -  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ - 
งบประมาณ 1,370,000 บาท ใช้งบประมาณ  -  บาท  คิดเป็นร้อยละ  - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 74 โครงการ ดำเนินการ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.97
งบประมาณ 22,630,240 บาท ใช้งบประมาณ 16,817,451.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.31  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 16  โครงการ ดำเนินการ 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 
งบประมาณ 1,780,000 บาท  ใช้งบประมาณ 139,173.18 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.82 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี   

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 34  โครงการ ดำเนินการ 33  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 
งบประมาณ 8,365,995 บาท ใช้งบประมาณ 4,489,250.16 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 53.66 
 
ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

จำนวน 35 รายการ ดำเนินการ  23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.71 งบประมาณ 7,873,500 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ 1,757,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.23 
 
รวมทุกโครงการในแผนพัฒนาและขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 381  โครงการ ดำเนินการ 165  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.31 
งบประมาณ 717,006,040 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 60,557,098.31 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.45 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 
 

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2562 
เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 31 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบรหิารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
******************************** 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.74 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19.02 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 56.49 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.39) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.30) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.46) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) (4.69) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) (4.76) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.53) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.76) 
     3.8  แผนงาน (5) (4.84) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.76) 

รวมคะแนน 100 94.25 
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
**************************** 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกีย่วกับดา้นกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18.74 
(2.62) 

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

(2) (1.84) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (1.84) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (1.92) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (1.92) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (1.92) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1.92) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.92) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2.84) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

19.02 
(4.92) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอ่การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2.70) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  (2.80) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (2.92) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งทีเ่กิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2.84) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมนิสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(3) (2.84) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

56.49 
(9.39) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) (9.30) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (9.46) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) (4.69) 

3.5 กลยุทธ์ 
 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (4.76) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) (4.53) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์ 

(5) (4.76) 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4.84) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิน่ทีเ่กดิผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.76) 

รวมคะแนน 100 94.25 
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2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2562 
เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบรหิารส่วนตำบลลาดตะเคยีน 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
************************************* 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา 10 9.30 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.30 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.46 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 9.46 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57.23 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.84) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.76) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.76) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.69) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.69) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.69) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.76) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.76) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.84) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.76) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าทีจ่ะได้รับ 

(5) (4.84) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.84) 

รวมคะแนน 100 94.75 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
*************************************** 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณก์าร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก า ร วิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9.30 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 9.30 

3. การประเมนิผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้ เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.46 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จั ดท ำโค รงการ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
  

10 9.46 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

57.23 
(4.84) 

5.2 กำหนด
วัตถปุระสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มี วั ต ถุป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต้ อ งกำหน ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.76) 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) (4.76) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4.69) 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) (4.69) 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.69) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) (4.76) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิน่มีความมัน่คง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) (4.76) 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.84) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (4.76) 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 
 

(5) (4.84) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบัสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได ้
 

(5) (4.84) 

รวมคะแนน 100 94.75 
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คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถิน่แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน.......................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.1  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)  ✓  
2.2  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/เมือง) ✓  
2.3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.4  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่  

✓  

2.5  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ 2.4 เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

✓  

2.6  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

2.7  มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

✓  

2.8  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ 

✓  

2.9  มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ✓  

 
 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
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แบบที ่2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีกำหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน             
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  
 (1) ไตรมาสที ่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- - 9 68,077,380 37 122,028,289 433 734,703,139 444 730,892,539 

การพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 60,000 11 370,000 19 1,600,000 22 1,620,000 23 1,855,000 

การพัฒนาสังคม 
สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

53 21,436,177 55 20,869,209 77 25,195,640 76 25,050,640 76 25,375,640 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 580,000 9 830,000 11 1,530,000 15 14,275,000 16 14,775,000 

การพัฒนาองค์การ
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

29 4,259,095 31 4,348,495 36 7,857,995 37 8,357,995 39 8,557,995 

รวม 91 26,335,272 115 94,495,084 180 158,211,924 583 784,006,774 598 781,456,174 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ลาดตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 34,455,668 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 12,643,549 

การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 69,500 

การพฒันาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

33 18,355,275 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 400,000 

การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 2,987,344 

รวม 79 34,455,668 
 

ที่มา http://e-plan.dla.go.th/reports/b01Report01.jsp?cmd=search&reportName 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ลาดตะเคียน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จำนวนเงิน 30,626,880.01 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 44 
โครงการ จำนวนเงิน 30,626,880.01 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 18 12,439,497 18 12,439,497 

การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

14 15,953,680 14 15,953,680 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 103,150 2 103,150 

การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

10 2,130,553.01 10 2,130,553.01 

รวม 44 30,626,880.01 44 30,626,880.01 
 

ที่มา http://e-plan.dla.go.th/reports/b01Report01.jsp?cmd=search&reportName 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 433 734,703,139 20 12,643,549 18 12,439,497 18 12,439,497 

2.การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

22 1,620,000 2 69,500 - - - - 

3.การพัฒนาสังคม 
สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
กฬีาและนันทนาการ 

76 25,050,640 33 18,355,275 14 15,953,680 14 15,953,680 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 14,275,000 5 400,000 2 103,150 2 103,150 

5.การพัฒนาองค์การและ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

37 8,357,995 19 2,987,344 10 2,130,553.01 10 2,130,553.01 

รวม 583 784,006,7740 79 34,455,668 44 30,626,880.01 44 30,626,880.01 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการที่
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

จำนวนโครงการที่อยู่ 
ในระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการทีย่ัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

38 23.03 5 3.03 3 1.82 46 27.88 

2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 9 5.45 9 5.45 

3. การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

 
17 

 
10.30 

 
- 

 
- 

 
14 

 
8.48 

 
31 

 
18.79 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 1.82 - - 4 2.42 7 4.24 

5. การพัฒนาการองค์การและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

56 33.94 - - 16 9.70 72 43.64 

รวม 114 69.09 5 3.03 46 27.88 165 100 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
งบปกติ กันเงินเหลื่อมปี จ่ายขาดเงินสะสม รวม 

จำนวน  รอ้ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  จำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 25+2+5 26.89 5+3 6.72 3 2.52 43 36.13 

2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - - - 

3. การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กฬีาและนันทนาการ 

17  14.29 - - - - 17 14.29 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 2.52 - - - - 3 2.52 

5. การพัฒนาการองค์การและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

56 47.06 - - - - 56 47.06 

รวม 108 90.76 8 6.72 3 2.52 119 100 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบรุ ี
************************************** 

 

ยุทธศาสตร์/แนว
ทางการพฒันา 

จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

งบประมาณ จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ 

รวม
โครงการ 

งบประมาณ 
หน่วย

ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

25 

 
 
 

9,246,504 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

400,000 

 
 
 

27 

 
 
 

9,646,504 

กองช่าง 
เงินสะสม 2563 3 12,933,000 - - - - 3 12,933,000 
กันเงินปี 2563 5 1,503,000 - - 1 190,000 6 1,693,000 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 3 5,740,000 - - - - 3 5,740,000 
โอนงบประมาณ 2 840,454.50 - - - - 2 840,454.50 

กันเงนิ 2564 - - 3 1,241,000 - - 3 1,241,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 - - 2 2,049,000 - - 2 2,049,000 

รวม 38 30,262,958.50 5 3,290,000 3 590,000 46 34,142,958.50  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
9 
 

 
 

498,550 

 
 
 
9 

 
 

498,550 

 
 

สำนักปลัด 

รวม - - - - 9 498,550 9 498,550  
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ยุทธศาสตร์/แนว
ทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
จำนวนโครงการ

ทีไ่ม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
รวม

โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
พัฒนาสังคม สุขอนามัย 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬาและนันทนาการ 
3.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

25,360 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

125,360 

 
 
 

สำนักปลัด 

3.2 แผนงานการศึกษา 8 3,434,744.77 - - 7 222,400 15 3,657,144.77 
กอง

การศึกษาฯ 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 4 397,456.70 - - 2 347,000 6 744,456.70 สำนักปลัด 
3.4 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 94,090 - - 4 180,950 5 275,040 
กอง

การศึกษาฯ 
3.5 แผนงานงบกลาง 3 12,865,800 - - - - 3 12,865,800 สำนักปลัด 

รวม 17 16,817,451.47 - - 14 850,350 31 17,667,801.47  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

100,000 

 
 
 
1 

 
 
 

100,000 
 
 
 

สำนักปลัด 
4.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 50,000 1 50,000 
4.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

- - - - 1 50,000 1 50,000 

4.4 แผนงานการเกษตร 3 139,173.18 - - 1 100,000 4 239,173.18 
รวม 3 139,173.18 - - 4 300,000 7 439,173.18  
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ยุทธศาสตร์/แนว
ทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
จำนวนโครงการ

ทีไ่ม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
รวม

โครงการ 
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
พัฒนาองค์การและบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,587,375.93 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,071,575 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

2,658,950.93 

 
 
 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 20 1,693,990 - - - - 20 1,693,990 

5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 

 
9 

 
1,046,876.83 

 
- 

 
- 

 
4 

 
440,000 

 
13 

 
1,486,876.83 กองช่าง 

3 63,800 - - - - 1 63,800 
5.3 แผนงานการศึกษา 

6 219,044.50 - - 1 20,000 7 239,044.50 
กอง

การศึกษาฯ 
5.4 แผนงานงบกลาง 6 1,635,952.90 - - 1 30,000 7 1,665,952.90 สำนักปลัด 

รวม 33 4,489,250.16 - - 16 1,561,575 49 6,505,825.16  
รวมโครงการ 91 51,708,833.31 5 3,290,000 46 1,561,575 26 58,799,308.31  

รวมครุภัณฑ์ 23 1,757,790 - - - - 23 1,757,790 
สำนักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 114 53,466,623.31 5 3,290,000 46 3,800,475 165 60,557,098.31  
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โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564องคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุร ี
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 
จากถนนคอนกรตีเดิม 
ถึงบ้านนายบุญธรรม 
คงเงิน 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายบุญธรรม คงเงิน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่งๆละ 6 ท่อน
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่117 ลำดับที ่35 

489,500 หมู่ที่ 1 
บ้านลาด
ตะเคียน 

488,000 1,500 บริษัท  
จิรพนธ์ 
2014 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 จากประปา
บ้านคลองถึงบ้านลาด
ตะเคยีน หมู่ที ่1 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 จากประปา
บ้านคลองถึงบ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 364 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,456 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลน ของ อบต.ลาดตะเคยีน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่3) หน้าที ่76 ลำดับที ่33 
 

759,800 
-182,401 

หมู่ที ่1 
บ้านลาด
ตะเคยีน 

577,399 - บริษทั
จำกดั ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่11 จากบ้านนาง
หมุ่ย มั่งมี ถึงบ้านศรี
เจริญ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11จากบ้านนาง
หมุ่ย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้งสองกว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 1) หน้าที ่19 ลำดับที่ 9 

491,900 หมู่ที ่11 
บ้าน

เกษตรกรรม 

490,400 1,500 บรษิัท  
จิรพนธ์ 
2014 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ที่  12 จากถนน
สาย จำนวน 
บ้านโคกกลางถึงบ้าน
โคกชัน 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากถนนสาย
บ้านโคกกลางถึงบ้านโคกชัน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.
ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้าที ่14 ลำดับที่ 6 

481,200 หมู่ที่ 12 
บ้านโคก
กลาง 

480,000 1,200 บรษัิท
จำกดั ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 

5 โครงการก่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ที่  12 จากบ้ าน
หลังเขาถึงบ้านกลาง 
หมูท่ี่ 7 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านหลัง
เขา ถึงบ้านกลาง หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง
สองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน พร้อมจัดทำปา้ยโครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที ่105 

481,200 หมู่ที ่12 
บ้านโคก
กลาง 

480,000 1,200 บรษัิท
จำกัด ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 51 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 จาก
ถนนลาดยาง จำนวน 
สายบ้านหนองหมี ถึง
ถนนลาดยางสายบ้าน
คลองยาง 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากถนน 
ลาดยางสายบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสายบ้านคลองยาง ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
768 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 

402,400 หมูท่ี ่13 
บ้านลาด
ไพจิตร 

400,500 1,900 บริษัท  
จิรพนธ์ 
2014 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 2 จากบ้านนาย 
จงกล แสนถม ถึงบ้าน
นายปารมี หมันเทศ
มัน  บ้ านคลองร่ วม 
หมู่ที่ 9 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนาย
จงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้าที่ 14 ลำดบัที่ 5 

774,900 หมู่ที่ 2 
บ้านทุ่งขาม 

772,899 2,001 บริษัท
จำกัด  
ที.เอ็น.
ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
สมชาย กรุณา ถึง
โครงการรม่โพธิ์แกว้ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
สมชาย กรุณา ถึงโครงการร่มโพธิ์แก้ว ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 47 

491,900 หมู่ที่ 3 
บ้านหนองนม

หน ู

489,900 2,000 หจก.
อริสราการ
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
9 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  4 จาก
ถนนคอน กรีต เดิ ม
บ้านหนองกง ถึงแยก
ถนนสายอ่างมหา 
 

       เพ่ือจ่ายเป็นคำาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากถนน
คอนกรีตเดิมบ้านหนองกง ถึงแยกถนนสายอ่างมหา ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย  
       เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง                               
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที่ 16 ลำดับที ่9 

439,700 หมู่ที่ 4  
บ้านหนองตา

มัน 

439,000 700 หจก. ที.
เอ็น.ศรีมหา

โพธิ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมู่ที ่5 จาก
เทศบาล ซอย 
จำนวน 5 ถ้ำทิพย์ ถึง
หนา้ฟาร์มเห็ด 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากเทศบาล 
ซอย 5 ถ้ำทิพย์ ถึงหน้าฟาร์มเห็ด ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของ อบต.ลาดตะเคยีน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง           
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที ่71 ลำดับที่ 15 
 
 
 
 
 
 

489,700 หมูท่ี่ 5 
บ้านโปร่งเข้ 

489,000 700 หจก. ที.
เอ็น.ศรีมหา

โพธิ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
11 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่6 จากบ้านอ่าง
มหา ถึงบ้านโปร่งเข้
น้อย หมู่ที่ 4 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 จากบ้านอ่าง
มหา ถึงบ้านโปร่งเข้น้อย หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตรพร้อม ลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนของ 
อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 
66 

481,200 หมู่ที ่6 
บ้านอ่างมหา 

480,000 1,200 บรษัิท
จำกัด ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 

12 โค รงก ารก่ อส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  7 จาก
บ้ า น ห น อ งต ล าด 
ตำบลลาดตะเคียน 
เชื่ อ ม ต่ อ บ้ า น อ่ า ง
ปลากั้ง ตำบลเขาไม้
แก้ว 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้าน
หนองตลาด เชื่อมต่อบ้านอ่างปลากั้ง ตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 
18 ลำดับที ่11 
 
 
 
 
 
 

481,200 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง

ตลาด 

480,000 1,200 บริษัท
จำกดั ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที่  9 จาก
บ้านนางสน จำนวน 
ถึงบา้นนางบุญเลิศ 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 จากบ้านนาง
สน ถึงบ้านนางบุญเลิศ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.
ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 27 

481,200 หมู่ที ่9 
บ้านคลอง

ร่วม 

480,000 1,200 หจก.อรัญ
บญุบันดาล 

ดำเนินการ
แล้ว 

14 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  9 จาก
บ้านนายบุญรวย พร
เอ่ี ยม  ถึ งบ้ าน น าง
สันทนา พูลแก้ว 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 จากบ้านนาย
บุญรวย พรเอ่ียม ถึงบ้านนางสันทนา พูลแก้ว ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที ่75 ลำดับที ่31 
 
 
 
 
 
 

522,700 หมู่ที่ 9 
บ้านคลอง

ร่วม 
 

520,699 2,001 บริษัท
จำกัด ที.

เอ็น.ซีเมนต์
บล็อค 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
15 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านโปร่งเข้ 
หมู่ ที่  5  - บ้ าน อ่าง
มหา หมู่ที่ 6 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโปร่งเข้ หมูท่ี่ 
5 - บ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.
ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง)  
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่1) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 7 

491,800 หมูท่ี่ 5 
บ้านโปร่งเข้ 

491,000 800 หจก.  
ที.เอ็น. 

ศรีมหาโพธิ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

16 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถ น น ดิ น พ ร้ อ ม ล ง
ลูกรัง หมู่ที่ 10 ถนน
สายบ้านหนองคล้า -
โคกกระท้อนจากแยก
บ้านนายมานิตย์ อาจ
คง ถึ งป ระปาบ้ าน
คลอง 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้าน
หนองคล้า - โคกกระท้อน จากแยกบ้านนายมานิตย์ อาจคง ถึงประปา
บ้านคลอง ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร โดยทำ
การก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 
156 
 
 
 
 
 
 

289,400 หมู่ที่ 10 
บ้านโคก
กระท้อน 

284,000 5,400 หจก.งาม
ประดิษฐ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
17 โค ร งก าร ก่ อ ส ร้ า ง

ถ น น ดิ น พ ร้ อ ม ล ง
ลูกรัง หมู่ที่  9 จาก
บ้านใหม่ชูทองถึงฝาย
น้ำล้น 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 9 จากบ้านใหม่ชู
ทอง ถึงฝ่ายน้ำล้น ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 
โดยทำการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบรอ้ย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนงัสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 
154 

128,500 หมู่ที่ 9 
บ้านคลอง

ร่วม 

127,000 1,500 หจก.อรัญ
บญุบันดาล 

ดำเนินการ
แล้ว 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรั ง หมู่ ที่  5 จาก
บ้านนายพันธ์ ท่าช้าง 
ถึงหมู่ที่  1 ตำบลเขา
ไมแ้ก้ว 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพันธ์ ทา่ช้าง ถึง
หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,025 เมตร สูง 0.30 เมตร 
โดยทำการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้าที่ 77 ลำดับที ่39 

294,400 หมูท่ี่ 5 
บ้านโปร่งเข ้

287,000 7,400 หจก.อรัญ
บญุบันดาล 

ดำเนินการ
แล้ว 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรั ง หมู่ ที่  8 จาก
บ้ านนางอรชน  ถึ ง
บ้านนายประทัศน์  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จากบ้านนางอรชน ถึงบ้าน
นายประทัศน์ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร สูง 0.30 เมตร โดยทำการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 1) หน้าที ่25 ลำดับที่ 15 

111,100 หมู่ที่ 8 
บ้านโคก
มะม่วง 

46,600 64,500 หจก.
อริสราการ
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
20 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ ำ หมู่ ที่  9 
จ าก บ้ าน น างรั งสี      
เตซะบัน ถึง โรงงาน 
เจแอนด์เจ สลิปโปร
ดักส์ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 จากบ้านนางรังษี เตชะบัน 
ถึงโรงงานเจแอนด์เจ สลิปโปรดักส์ โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร ระยะทางยาว 68 เมตร 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อม
จดัทำปา้ยโครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้าที ่34 ลำดับที ่36 

237,100 หมู่ที ่9 
บ้านคลอง

ร่วม 

231,000 6,100 หจก.  
ที.เอ็น. 

ศรมีหาโพธิ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมูท่ี่ 3 จาก
บ้านนายธรรมนูญ ถึง
บ้านนายเดือน บุพ
ลับ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนายธรรมนูญ ถึงบ้าน
นายเดือน บุพลับ (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที่ 79 ลำดับที ่50 

400,000 
-231,375 

หมูท่ี ่3 
บ้านหนอง 

นมหนู 

168,625 
 

- อุดหนุน
การไฟฟ้า
กบินทร์บุรี 

ดำเนินการ
แล้ว 

22 โครงการซ่ อมแซม
ถนนลูกรั ง หมู่ ที่  3 
จ า ก บ้ า น น า ย
ธรรมนูญถึงบ้านนาย
เดือน บุพลับ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายธรรมนูญถึง
บ้านนายเดือน บุพลับ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร โดยทำการลง
ลูกรั งที่ เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ ยตกแต่ งเสร็จ เรียบร้อย  ระยะทาง
ยาว 320 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน  
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง                      
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่3) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 35  
 
 

45,900 หมู่ที ่3 
บ้านหนอง 

นมหน ู

45,000 900 หจก.
อริสราการ
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
23 โครงการซ่ อมแซม

ถนนลู กรั ง หมู่ ที่  3 
จากบ้านนายสมพร 
ไชยเคน ถึง จำนวน 
หมู่ ที่  7 ตำบลหาด
นางแก้ว 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมพร ไชยเคน 
ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 5,200 เมตร โดยทำ
การลงลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะทางยาว 
1,700 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที ่3) หน้าที ่76 ลำดับที่ 36 

243,800 หมู่ที่ 3 
บา้นหนอง 

นมหน ู

241,000 2,800 หจก.
อริสราการ
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ดำเนินการ
แล้ว 

24 โครงการซ่ อมแซม
ถนนลูกรังจากสี่แยก
บ้านผู้ใหญ่สุดใจ หมู่
ที่ 2 ถึงบ้านคลองรว่ม 
หมู่ที ่9 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่สุดใจ หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยทำการลง
ลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะทางยาว 1,200 
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครั้งที ่3) หน้าที ่25 ลำดับที ่22 

175,100 หมู่ที ่2 
บ้านทุ่งขาม 

173,000 2,100 หจก.งาม
ประดษิฐ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

25 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ
บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงช่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอกระจายขา่ว ฯลฯ (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231 
 
 
 
 

200,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

84,482 115,518 หจก.
อริสราการ
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
26 โครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยางในเขต
ตำบลลาดตะเคียน 

     เพ่ือจา่ยเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรปูชนิดถุงพร้อมจัดซื้อน้ำยางมะตอย 
CRS2 สำหรับงาน TACK COAT สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมถนนลาดยาง
ภายในตำบลลาดตะเคยีน (กองช่าง) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 229 ลำดับ
ที ่1 

200,000 ตำบลลาด
ตะเคยีน 

- 200,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

27 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231 ลำดับ
ที ่10    

200,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 200,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม  27  โครงการ 
10,285,600 
- 413,776 

9,246,504 625,320 9,871,824.- 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบุรี 

 

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

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการซ่อม

สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 2 ถนน
สายหนองคล้า - 
สระบัว  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 2 ถนนสายหนองคล้า - สระบัว ถนนกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 2,700 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 21,600 
ตารางเมตร โดยทำการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561–2565) เปลี่ ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 : ข้อ 1 หน้า 11 

9,489,800 
 

9,303,342 
 
 

หมู่ที ่2 บ้าน
ทุ่งขาม 

 
 

7,230,000 

 
 

2,073,342 

 
 

บริษัท ภูมิกร
การโยธา 
จำกัด 

 
 

จ่ายขาด
เงินสะสม
ดำเนินการ

แล้ว 
 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที ่9 จากบา้น
โคกแหลมทอง
เหนือ ถึงเขต
ติดต่อเทศบาล
สระบัวหน้าเขา
ลูกช้าง หมู่ที่ 5  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 จากบ้านโคกแหลมทองเหนือ ถึงเขตติดต่อเทศบาลสระ
บัวหน้าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,420 ตารางเมตร โดย
ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ อบต. ลาดตะเคียน  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 : ข้อ 2 หน้า 12 
 
 

5,335,624 
 

4,752,611.59 
 
 
 

5,215,867.06 
 
 

หมู่ที่ 9 บ้าน
คลองร่วม 

 
 

3,931,580 
 
 
 

5,210,000 

 
 

821,031.59 
 
 
 

5,867.06 
 
 

 
 

บริษัทฟาร์
เธอร์แอส

ฟัลท์ จำกัด 
 

บริษัท ภูมิ
กรการโยธา 

จำกัด 
 

 
 

ยกเลิก
สัญญา 

 
 

คำนวณ
ราคากลาง 
21 ธ.ค. 63 
จ่ายขาด
เงินสะสม
ดำเนินการ

แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3 โครงการไฟฟ้า

พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ตะเคียน หมู่ที่ 1 
ถึงหมูท่ี่ 13 ตำบล
ลาดตะเคียน 

     เพ่ือเป็นค่าไฟฟ้าพลั งงานคุณสมบัติ เป็นโคมไฟพลั ง
แสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ หลอดไฟ LED 60 วัตต์ ชนิด COB 
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Polysilicon ขนาดประจุ
แบตเตอรี่  24,000 mAh  ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่  6-8 
ชั่วโมง กลางคืนไฟส่องสว่างอัตโนมัติ 12-15 ชั่วโมง ระยะทาง
ส่องสว่าง 160 ตารางเมตร ขนาดโคมไฟ 63.5 x 23.5 ซม. 
เป็นโคมไฟกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 วัสดุของโคมไฟเป็น
พลาสติกชนิด ABS โคมไฟพร้อมแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์
ในตัว 60 วัตต์ ขายึดยาว 1.20 เมตร เพ่ือมาติดตั้งตามถนนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.ลาดตะเคียน หมู่ที ่1 ถึงหมู่ที่ 13 
จำนวน 110 ชุด  

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) พ.ศ.2562 : ข้อ 29 หนา้ 39 
 

495,000  หมู่ที่ 1 – 13  
ตำบลลาด
ตะเคียน 

493,000 2,000 พงษ์เทพ  
จิตรสม 

จ่ายขาด
เงินสะสม
ดำเนินการ

แล้ว 
 

รวม  3  โครงการ 15,014,209.06 12,933,000 2,081,209.06 15,014,209.06 
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โครงการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบุร ี

 

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

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นบ้าน
โคก หมู่ที่ 4  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคก หมู่ที ่4 โดยทำ
การก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสู ง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 
160 ลำดับที ่217 

789,600   หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตา

มัน 

775,000 14,600 หจก.งาม
ประดิษฐ์คอน

สตรัคชั่น 

เบิกตัดป ี63 
ดำเนินการ

แล้ว 

2 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลาดตะเคียน 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน โดยทำการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 สระน้ำอินจัน ฐานที่ 2 สระ
ทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล Spiderman พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือ   
สั่งการที่เกีย่วข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
198 ลำดับที ่2 

98,313 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาด

ตะเคียน 

98,000 313 หจก.อรัญบุญ
บันดาล 

เบิกตดัปี 63 
ดำเนินการ

แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลอื คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลาดตะเคียน 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ระยะความยาว 116 เมตร
ทุกๆระยะความยาว 10 เมตร ให้มีบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อม
จัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.
ลาดตะเคียน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การทีเ่กีย่วข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่
199 ลำดับที ่6 

245,563 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลาด

ตะเคียน 

244,000 1,563 หจก.พีเค
เจริญทรัพย์
การโยธา 

ดำเนินการ
แล้ว 

4 โครงการเทพ้ืน
คอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลาดตะเคียน 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 42.70
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างน้อยกว่า 256.20
ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่
199 ลำดับที ่4 
 
 
 

193,925 ศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กลาด

ตะเคียน 

124,000 69,925 หจก.พีเค
เจริญทรัพย์
การโยธา 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

5 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลาดตะเคียน 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร โดยทำการรื้อผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบสองด้าน
เปลี่ยนโถส้วม ซ่อมฝ้าเพดานเปลี่ยนประตูห้องน้ำห้องส้วม 
ท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะบ่อซึม เทพ้ืน คสล. พร้อมจัดทำป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่
198 ลำดับ 1 

262,650 ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กลาด

ตะเคียน 

262,000 650 หจก.อรัญบุญ
บันดาล 

ดำเนินการ
แล้ว 

6 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  
หมู่ที่ 11 กลุ่ม
บ้านนายเปล่ง  
โพธิ์ลอย 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 กลุ่มบ้านนาย
เปล่ง  โพธิ์ลอย โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุดเจาะแล้วสามารถผลิตน้ำไม่น้อยกว่า 
6 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ เช่น ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว 
ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อเกลียวนอกและเกลียวในพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ตามแบบแปลนของ อบต..ลาดตะเคียน 
พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 

+190,000 หมู่ที่ 11  
บ้าน

เกษตรกรรม 

- 190,000 - 
 
 

ยกเลิกสัญญา 

รวม  6  โครงการ 
1,590,051 
+190,000 

1,503,000 277,051 1,780,051.- 
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โครงการกนัเงนิกรณีก่อหนี้ผูกพันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

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

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการจัดหาระบบ
ผลิตน้ำประปา 
Water Treatment 
System บ้านกรอก
หนองแฟบ หมู่ที ่10 

    เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาด้วย
ระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่รองรับ 964  
ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 1แห่ง 

5,200,000 หมู่ที่ 10 
บ้านโคก
กระท้อน 

5,195,000 5,000 บริษัท วอเตอร์
ป๊อก จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 โครงการจัดหา
ครภุัณฑ์เรือกำจดั
ผักตบชวาและ
วัชพืช (ต่อ) 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือกำกัดผักตบชวาและวัชพืช 
(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต เครื่องยนต์
แกสโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า) แบบหางยาว 
พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามรายละเอียดดังนี้  
   เรอืท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต เครื่องยนต์
แกสโซลีน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 13 แรงม้า 
คุณลักษณะทั่วไป 
 - เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 
 - ความยาวไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร  
 - ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร   
 - ความสูง 0.40 เมตร  
คุณลักษณะตัวเรือ 
 - ลักษณะตัวเรือแบนหัวมน ท้ายตัด วัสดุสร้างด้วยไฟ
เบอร์กลาสทั้งลำ  
 

84,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

80,000 4,000 บริษัทฟังก์ชั่น  
มารีน จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

2 โครงการจัดหา
ครภุัณฑ์เรือกำกัด
ผักตบชวาและ
วัชพืช (ต่อ) 

  - ความหนากาบเรือไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ความหนา
ท้องเรือไม่น้อยกว่า 5 มม. เสริมใยแก้วชนิดใยสารเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรง 
 - ด้านหัวเรือแบบปิดสามารถนั่งได้  
 - ด้านท้ายเรือเสริมความแข็งแรงด้วยไม้หรือไฟเบอร์
กลาสสำหรบัติดตั้งแท่นเครื่องยนต์  
 - ขอบเรือมีกันกระแทกอลูมิ เนียม มี โครงสร้าง
เดียวกับเรือ สำหรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่าสามแถวเพ่ือ
เสริมความแข็งแรงเครือ่งยนต์  
 - เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แกสโซลีน 4 จังหวะ 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  
 - ขนาดแรงม้า ไม่นอ้ย 13 แรงม้า 4,000 รอบตอ่นาท ี 
 - ระบบสตาร์ทแบบดึงเชือก สตาร์ทแบบดึงสปริงรั้ง
กลับ  
 - ชุดหางเครื่องยนต์เรือเป็นท่อเหล็ก ชุบกัลป์วาไนซ์ 
 - ใบจักรเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขนาดเหมาะสมกับ
เครื่องยนต์  
 - แท่นเครื่องกับตัวเรือมีลักษณะยื่นเข้าไปในลำเรือ  
อุปกรณป์ระจำต่อลำ 
 - เสื้อชูชีพจำนวน 3 ตัว  
 - ไม้พายทำจากพลาสติกอย่างดีลอยน้ำได้ ความยาว
ไม่น้อย 1.2 เมตร จำนวน 2 อัน  
 - เชือกสำหรับผูกเรือทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ ขนาด  
10 มม. ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น  
 

      



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 67 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

2 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เรือกำกัด
ผักตบชวาและ
วัชพืช  

 - ชุดเครื่องมือประจำเรือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ไขควงปากแบนปากแฉก ประแจผสม เบอร์ 10,12 
ประแจถอดหัวเทียน 1 ตัว 

      

3 โครงการพลังงาน
เพ่ือเศรษฐกิจฐาน
รากจงัหวัด
ปราจีนบุรี (สถานี
พลังงานชุมชน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
(บ่อบาดาล) ขนาด 2.5 กโิลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ   

423,000 กลุ่มวิสาหกิจ
ขุมชนเกษตร

อินทรยี์ 
หมู่ที่ 7 ตำบล
ลาดตะเคียน 

465,000 42,708 
บริษัท ไทย
เพาเวอรเ์ทค 

จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว   เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 

3x4 เมตร จำนวน 1 ระบบ 
84,708 

รวม  3  โครงการ 5,791,708 5,740,000 51,708 5,791,708.- 
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โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

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

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า
อำเภอกบินทร์บุรี ตาม
โครงการขยายเขตระบบ
จำหนา่ยแรงตำ่ ประปาโคก
มะมว่ง หมู่ที่ 8 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าอำเภอกบินทร์บุรี ตามโครงการ
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประปาโคก
มะมว่ง หมู่ที ่8 โดยดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าแรงตำ่ ระยะทาง 300 เมตร 

+120,500 หมู่ที ่8 
บ้านโคกม่วง 

120,454.50 45.50 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอ

กบนิทร์บุรี 

ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า
อำเภอกบินทร์บุรี ตาม
โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง 
ประปาบ้านใหมชู่ทอง หมู่ที ่9 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าอำเภอกบินทร์บุรี ตามโครงการ
ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง 
ประปาบ้านใหม่ชูทอง หมู่ที่  9 โดยทำการ
ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง 
ระยะความยาวประมาณ 140 เมตร  

+720,000 หมู่ที่ 9 
บ้านคลองรว่ม 

720,000 - การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอำเภอ

กบนิทร์บุรี 

ดำเนินการแล้ว 

รวม  2  โครงการ +840,500  840,454.50 45.50 840,500.- 
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โครงการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

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

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที่  9 จาก
บ้านนางสน จำนวน
ถึงบ้านนางบุญเลิศ 
 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นางสน ถึงบ้านนางบุญเลิศ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัด ทำป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย (กองช่าง) 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนงัสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 27 

+481,200 
 

หมู่ที ่9 
บ้านคลอง

ร่วม 

480,000 1,200 หจก.
อรัญบุญ
บันดาล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 จากบ้านนาย
จงกล แสนถม ถึงบ้าน
นายปารมี หมันเทศ
มัน  บ้ านคลองร่ วม 
หมู่ที่ 9 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นายจงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 14 ลำดับที ่5 

+464,625 
 

หมู่ที ่2 
บา้นทุง่ขาม 

463,000 1,625 หจก.
อรัญบุญ
บันดาล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังในเขต
ตำบลลาดตะเคียน 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในเขตตำบลลาด
ตะเคยีน (กองช่าง)   
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) พ.ศ.2563 

 300,000 หมู่ที ่3 
บ้านหนอง 

นมหนู 

298,000 2,000 หจก.
อรัญบุญ
บันดาล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม  3  โครงการ 
+945,825 
300,000 

1,241,000 4,825 1,245,825.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 71 

โครงการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก คร้ังที่ 3) 
********************************************************** 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านโปร่งเข้ 
หมู่ที ่5 –บ้านอา่งมหา หมู่ที่ 
6  

งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 950 
ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  

1,919,000 หมู่ที่ 6 
บ้านอ่างมหา 

1,913,000 6,000 หจก.
อริสรา

การโยธา
และ

ก่อสร้าง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

(2) สร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กหมู่ที่ 12 จากบ้านโคก
กลาง ถึงบ้านโคกชัน หมู่ที่ 
6  

งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

หมู่ที่ 12 
บ้านโคก
กลาง 

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม  เหล็ก หมู่ที่  9 จาก
บ้านนายสนถึง บ้านนางบุญ
เลิศ 

งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  

หมู่ที ่9 
บ้านคลอง

ร่วม 

4) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่9 จากบา้น
นายฉัตร หลำบางช้าง ถึง
บ้านนายสังเวยีน โพธิศร ี

งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

หมู่ที่ 9 
บ้านคลอง

ร่วม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 ขยายท่อเมนต์ระบบประปา

จาก โครงการร่มโพธิ์แก้ว 
ถึงบ้านหนองกระเบา หมู่ที่ 
3 ต ำ บ ล ล า ด ต ะ เคี ย น 
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบรุ ี
 

ขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านจากโครงการ ร่มโพธิ์แก้ว ถึง
บ้านหนองกระเบา หมู่ที่  3 โดยทำการวางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะความยาว 850 เมตร 

137,000 หมู่ที่ 3 
บ้านหนอง 

นมหนู 

136,000 1,000 หจก.
อริสรา

การโยธา
และ

ก่อสร้าง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม 2 โครงการ 2,056,000 2,049,000 7,000 2,056,000.- 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
จัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ ,ค่าวิทยากร ฯลฯ (สำนักปลัด อบต.) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่205 ลำดับ
ที่ 9 

50,000 - - 50,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการอบรม ฯลฯ (สำนักปลัด 
อบต.) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับ
ที่ 5 

43,300 - - 43,300 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เช่น ค่า
วิทยากร คา่ป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ (สำนักปลัด อบต.)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่203 ลำดับ
ที่ 2 

12,700 - - 12,700 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการส่งเสริม

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
เช่น ค่าวิทยากรค่าจดัเตรยีมสถานที ่วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักปลัด 
อบต.) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 ลำดับ
ที่ 8 

50,000 - - 50,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

5 โครงการส่งเสรมิ
และสนับสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันทข์องคน
ในชาติ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทกัษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดอบรม ประชุม
ชี้แจงการสร้างทัศนคตใินการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 ลำดับ
ที ่8 

100,000 - - 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

     เพ่ือจ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร วัสดุ/อุปกรณต์่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด 
อบต.) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับ
ที ่1 
 
 

26,200 - - 26,200 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
7 ค่าใชจ้า่ยในการจัด

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น 
จ้างเหมารถบัส ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (สำนัก
ปลัด อบต.)            
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่203 ลำดับ
ที่ 3 

148,650 - - 148,650 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

8 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและ
สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัด อบต.) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่217 ลำดับ
ที่ 8 

50,000 - - 50,000 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

9 โครงการส่งเสรมิ
อาชีพให้กบัสตรีใน
พ้ืนที่ตำบลลาด
ตะเคยีน 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในพ้ืนที่
ตำบลลาดตะเคียน เช่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการอบรม ฯลฯ (สำนักปลัด อบต.) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 

17,700 - - 17,700 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

รวม  9  โครงการ 498,550 - - 498,550  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนนัทนาการ 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียน 

 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
เช่น ค่าชุด, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์, ค่าวิทยากร ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 12-13 ลำดับที ่1 

100,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการการรักษา
ความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสำคัญ 
 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสำคญั วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต ์เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์, จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่
170 ลำดับที ่1 

26,560 ตำบลลาด
ตะเคียน 

25,360 1,200 ฉลองการ
พิมพ์ 

มานะชัยการ
ช่าง 

พรพรรณ
การค้า 

ดำเนินการ 

รวม 2 โครงการ 126,560  25,360 101,200 126,560.- 
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  3.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
  1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
จำนวน 68,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนในอัตรา คนละ 
1,700 บาท/ปี สำหรับเด็กอายุ 2 -5 ปี จำนวน 40 คน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
  2. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 196,000 
บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
จำนวน 40 คน จำนวน 245 วัน ในอัตราวันละ 20 บาท/คน 
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 28,250 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี แยกเป็น 
     - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 25 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
รวม 5,000 บาท 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 25 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี 
รวม 5,000 บาท 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 25 คน อัตราคนละ 300 
บาท/ปี รวม 7,500 บาท 

292,250 
 
 
 

68,000 
 
 
 

196,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

7,500 
 

ศพด.ลาด
ตะเคียน 

 
 

ศพด.ลาด
ตะเคียน 

 
 
ศพด.ลาด
ตะเคยีน 

 

140,600 
 
 
 

59,500 
 
 
 

72,700 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 
 

3,600 
 

2,400 
 

151,650 
 
 
 
8,500 

 
 
 

123,300 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,600 
 

1,400 
 

5,100 
 

 
 
 
 

ร้านอนนท์
อินเตอร์ไพรม 

 
 

นางอัมพร  
เกดิศรี 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สร้างสรรค์
สือ่เพื่อการเรยีนรู้ 

(สสร.) จำกัด 

 
จ่ายให้

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 25 คน อัตราคนละ 430 
บาท/ปี รวม 10,750 บาท 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่ว 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 
ลำดับที่ 29 

10,750 - - 10,750 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ดังนี้ (กองการศึกษา) 
  1. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จำนวน 111 คน จำนวน 260 
วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 212,698 บาท 
  2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) จำนวน 313 
คน จำนวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็น 
เงิน 599,771 บาท 
  3. โรงเรียนบ้านหนองตลาด จำนวน 55 คน จำนวน 260 
วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 105,391 บาท 
  4. โรงเรียนบา้นคลองร่วม จำนวน 102 คน จำนวน 260 
วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 195,452 บาท 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคยีน 
จำนวน 40 คน จำนวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวม
เป็นเงิน 76,648 บาท 

1,189,960  
 
 

- โรงเรียนบ้าน
โคกกระท้อน 

- โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93  
(บา้นลาด
ตะเคียน) 

- โรงเรียนบ้าน
หนองตลาด 

- โรงเรียนบ้าน
คลองร่วม 

 

- ศพด.ลาด
ตะเคียน 

1,020,551.72 
 

169,408.28 สหกรณ์โคนม
วงัน้ำเย็น 

ดำเนินการ
แล้ว 

3 วัสดุการศกึษา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กเล็กของศนูยพั์ฒนา 
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตำบล (กองการศึกษา) 
 
 

20,000 ศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็ก 

23,365 - 3,365 ร้านพร้อม
ภณัฑ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 อุดหนุนอาหาร

กลางวัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที ่10 
มิถุนายน 2563 ดังนี้ (กองการศึกษา) 
1. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ตั้งไว้ 444,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรยีน จำนวน 111 
คน จำนวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคยีน) ตั้งไว้ 1,252,000 
บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 313 
คน จำนวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน 
3. โรงเรียนบ้านหนองตลาด ตั้งไว้ 220,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 55 
คน จำนวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน 
 
 
4. โรงเรียนบ้านคลองร่วม ต้ังไว้ 408,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 102 
คน จำนวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 
-173 ลำดับที่ 1 
 
 
 
 

2,324,000 
 
 

444,000 
 
 

1,252,000 
 
 
 

220,000 
 
 
 
 

408,000 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้าน
โคกกระท้อน 

 
โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 
93 (บ้านลาด

ตะเคียน) 
 

โรงเรียนบา้น
หนองตลาด 

 
 

 
 

โรงเรียนบ้าน
คลองร่วม 

2,199,620 
 

430,000 
ใช้ไป  

429,180 
 

1,222,000 
ใช้ไป 

1,110,720 
 

196,000 
ใช้ไป 

201,120 
 
 

402,000 
ใช้ไป 

458,600 

112,100 
 
 

820 
 
 

111,280 
 
 
 

- 5,120 
 
 
 
 

- 56,600 

 
 

จ่ายเป็นเงิน 
ให้เด็ก

นักเรียน 
 

จ่ายเป็นเงิน 
ให้เดก็

นักเรียน 
 

นางสาวญาณ
ภัทร วงษ์กัณหา 

จ่ายเป็นเงนิ 
ใหเ้ด็กนักเรยีน 

 
- นางกานดา  

มัธยม 
จ่ายเป็นเงิน

ให้เด็ก
นักเรยีน 

 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการการจัด

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าจดัเตรียมสถานที่, ของรางวัล ฯลฯ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่
176 ลำดับที ่6 

10,000 ศพด.ลาด
ตะเคยีน 

- 10,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำป ี2563 จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
    1. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
 
 

    2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ต้ังไว้ 20,000.-
 บาท 
 
 
    3. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ต้ังไว้ 5,000.- บาท 
 
    4. โรงเรียนบ้านคลองร่วม ตั้งไว้ 4,000.- บาท 
 
    5. โรงเรียนบ้านหนองตลาด ตั้งไว้ 3,000.- บาท 
 
 
 
 

52,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

5,000 
 

4,000 
 

3,000 

 
 

โรงเรียนลาด
ตะเคียน 

ราษฎร์บำรุง 
  

โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93  
(บ้านลาด
ตะเคียน) 

โรงเรียนบ้านโคก
กระท้อน 

โรงเรียนบ้าน
คลองร่วม 

 
โรงเรียนบ้าน
หนองตลาด 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

32,000 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
 

5,000 
 

4,000 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

 
ดำเนินการ

แล้ว 
 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

ไมไ่ด้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
7 อุดหนนุตามโครงการ

บริการวิชาการด้าน
วิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพการจัด
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน้ เพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชนตามแนว
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตาม
โครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัด
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่189 
ลำดับ 22 

60,000 วิทยาลัยการ
อาชีพ

กบนิทร์บุรี 

- 60,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
คลองร่วมตาม
โครงการใส่ใจสุขภาพ 
กายสะอาด ฟนั
แข็งแรง 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วม ตามโครงการ
ใส่ใจสุขภาพ กายสะอาด ฟันแข็งแรง (กองการศึกษา) 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 
ลำดับที ่11 
 
 
 
 

10,000 โรงเรียน
บ้านคลอง

ร่วม 

10,000 - รา้นวัธวีร ์ ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

โคกกระท้อนตาม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อนตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย           
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 - 2565) หน้าที่ 180
ลำดับที ่14 

48,000 โรงเรียน
บ้านโคก
กระท้อน 

 

- 48,000  - ไม่ได้
ดำเนินการ 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตลาดตาม
โครงการส่งเสริม
ความรู้และการกำจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาด ตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง  
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 229 
ลำดับที ่30 
 
 
 
 
 

10,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

ตลาด 

- 10,000 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
11 อุดหนุนตามโครงการ

น้อมนำ “ศาสตร์
พระราชา” ปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่กระบวน 
การเรียนการสอน
และการบริหาร
จดัการ 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงตาม
โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  
178 ลำดับที่ 10 

30,000 โรงเรียนลาด
ตะเคยีน

ราษฎร์บำรุง 

30,000 
ใช้ไป

13,182.25 

16,817.75 ร้านต้นงาม 
บ.ซีอาร์ซี 

ไทวัสดุ จำกัด  
(ศรีมหาโพธิ) 
ร้านสวนมิ

ศิลา 
ร้านสุภาวีร์ 
ไมด้อกไม้
ประดบั 

ดำเนินการ
แล้ว 

12 อุดหนุนโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บำรุง
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยใน
โรงเรียนและชุมชน
ด้านศิลปะการ แสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะ 
การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 -2565) หนา้ที ่
177 ลำดับที ่9 
 
 
 

30,000 โรงเรียนลาด
ตะเคยีน

ราษฎร์บำรุง 

30,000 
ใช้ไป 

7,425.80 

22,574.20 หจก.ไอแซท
โซลูชั่น 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 อุดหนุนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 93 
(บ้านลาดตะเคียน) 
ตามโครงการรณรงค์
และป้องกันยาเสพ
ติด 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนั งสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่
186 ลำดับที ่19 

30,000 โรงเรียน 
ไทยรัฐ

วิทยา 93 
(บ้านลาด
ตะเคียน 

- 30,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

14 อุดหนุนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 
(บ้านลาดตะเคียน) 
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยใน
โรงเรียนและชุมชน
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชน
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  
189 ลำดับที่ 21 
 
 
 
 

50,000 โรงเรียน 
ไทยรัฐ

วิทยา 93 
(บา้นลาด
ตะเคยีน 

- 50,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
15 โครงการอบรมเด็ก

และเยาวชน 
 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนเช่น ค่าวิทยากร, วัสดุ/อปุกรณ ์ฯลฯ 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  
207 ลำดับที่ 9 

14,400 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

- 14,400 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม 15 โครงการ 4,170,610 3,434,744.77 
726,950.23 
+65,085 4,161,695.- 
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3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

สำรวจและขึ้นทะเบียน
ประชากรสุนัขและแมว  

 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน 
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำนักปลัด อบต.) 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่
200 ลำดับที่ 1 

20,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

9,750 10,250 อสม.  
หมู่ที่ 1-13 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าจดัซ้ือทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่
201 ลำดับที ่4 

200,000 ตำบลลาด
ตะเคยีน 

153,000 47,000 อารีย์วรรณ  
ซัพพลาย 

ดำเนินการ
แล้ว 

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
อุดหนุนสำหรับ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำรด้ิาน
สาธารณสุข 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่
200 ลำดับที ่3 
 

260,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 260,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการรณรงค์

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่
200 ลำดับที ่2 

100,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

97,950 2,050 รา้น  
K.T.P 951  

ดำเนินการ
แล้ว 

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
วัคซนีน้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ 

50,000 
+100,000 

ตำบลลาด
ตะเคียน 

136,756.70 13,243.30 ร้าน Power 
ทูล กบินทร์

บุรี 

ดำเนินการ
แล้ว 

6 อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลาดตะเคียน ตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนค่าย 
Let's go เติบโตโชว์
ศักยภาพตำบลลาด
ตะเคียน 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลาดตะเคียนตามโครงการค่ายเยาวชนลาดตะเคียน มุง่มัน่พัฒนา
เติบโตโชว์ศักยภาพ  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่
201 ลำดับที ่5 
 

87,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 87,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม 6 โครงการ 
717,000 
+100,000 

397,456.70 419,543.30 817,000.- 
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3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่ า ใช้ จ่ า ย ต าม

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษา) 
     เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207 
ลำดับที ่8 

100,000 - - 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่ ง ที ม เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกีฬา 
 

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอำเภอกบินทร์บุรี (กอง
การศึกษา) 
     เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207 
ลำดับที่ 6 

21,250 - - 21,250 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

3 ค่ า ใช้ จ่ า ย ต าม
โครงการสืบสาน
ป ร ะ เ พ ณี
สงกรานต์ 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสีบสานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าเครื่องเสียง ป้าย ฯลฯ (กองการศึกษา) 
     เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 206 
ลำดับที่ 3 
 

46,500 - - 46,500 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 ค่ า ใช้ จ่ า ย ต าม

โครงการอบรม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
เช่น วิทยากร, วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ (กองการศึกษา) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210 
ลำดับที่ 11 

13,200 - - 13,200 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

5 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
จดัเตรียมสถานที ่เงินรางวัล ค่าตอบแทน ฯลฯ (กองการศึกษา) 
     เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207 
ลำดับที ่4 

106,200 วัดโคก
มะม่วง 

94,090 12,110 พรพรรณ
การค้า 

ทรัพย์อนนัต์ 
น.ส.วิมล เรือง

โภชน ์
น.ส.จิรัชยา  

พูลแข 
 

ดำเนินการแล้ว 

รวม 5  โครงการ 287,150 94,090 193,060 287,150.- 
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3.6 แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
    - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่211 ลำดับ
ที ่3 

10,867,200 
 -400,000 

ตำบลลาด
ตะเคยีน 

9,853,900 613,300 ผู้สูงอายุ
ตำบล
ลาด

ตะเคียน 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่ผูมี้สิทธิฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 211 ลำดับ
ที ่2 

3,458,400 
-14,535 

ตำบลลาด
ตะเคียน 

2,985,400 458,465 คนพิการ
ตำบล
ลาด

ตะเคียน 

ดำเนินการ
แล้ว 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 211 ลำดับ
ที ่1 

30,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

26,500 3,500 ผู้ป่วย
เอดส์
ตำบล
ลาด

ตะเคียน 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม  3  โครงการ 
14,355,600 
-414,535 

12,865,800 1,075,265 13,941,065.- 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการกำจัด
ผักตบชวา 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา เช่นค่าจ้างรถแบคโฮ, 
ป้าย ฯลฯ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่
3) หน้าที ่63 ลำดับที ่3 

100,000 - - 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม  1  โครงการ 100,000 - - 100,000 100,000.- 
 

  4.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการลดและการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
จากตน้ทางตามหลัก 
3RS ของตำบลลาด
ตะเคียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลัก 3RS ของตำบลลาดตะเคียน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ วัสดุที่ใช่ในการฝึกอบรม ฯลฯ (สำนักปลัด อบต.)  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา้ที ่212 
ลำดับที่ 1 

50,000 - - 50,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม  1  โครงการ 50,000 - - 50,000 500,000.- 
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  4.3 แผนงานสร้างความเขม็แข็งของชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 โครงการพระราชดำริ 
 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชดำริ เช่น
ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการ, อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่217
ลำดับที่ 8 

50,000 ตำบลลาด
ตะเคยีน 

- 50,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม  1  โครงการ 50,000 - - 50,000 50,000.- 

 
4.4 แผนงานการเกษตร 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

คู่สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการรักษ์น้ำ 

รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษ์น้ำรักษ์
ป่า รักษาแผ่นดินเช่น การเตรียมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ทรายถม ถุงใส่
ทราย ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 215 
ลำดับที ่2 

100,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

67,650 32,350 นาง
กนกวรรณ  

ชื่นเย็น 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

2 โครงการปลูกต้นไม้
และบำรุงรักษาต้นไม้ 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา ต้นไม้  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 216
ลำดับที ่6 

100,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

35,500 64,500 นาง
กนกวรรณ  

ชื่นเย็น 

ดำเนินการ
แล้ว 

3 โครงการ "1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม" 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดซือ้ต้นไม้ประดับตกแต่ง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 216 
ลำดับที่ 4 

100,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 100,000 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

4 วัสดุการเกษตร 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช กำจัด
ศัตรูพืช และสัตว์ ปุย๋ ฯลฯ ต้นไม้  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 216 
ลำดับที่ 7 

50,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

36,023.18 13,976.82 ร้าน  
ปุณณ์กีรติ 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม  4  โครงการ 350,000 139,173.18 210,826.82 350,000.- 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพฒันาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 รายจ่ายเพือ่ให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ ดังนี้ (สำนักปลัด อบต.) 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึง
พอใจ คา่จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายและดูแลโปรแกรม ฯลฯ 
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบล 
4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยาย ปริมาณการ
ถ่ายขั้นต่ำ 19,000 แผ่น/เดือนๆละ 5,000 บาท และแผ่นที่ 19,001 ขึ้นไป 
แผ่นละ 0.30 บาท 
8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ หรือปรับปรุงเวปไชต์ของสำนักงาน 
และการจัดเก็บข้อมลูระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
9. เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่มีการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถไฟฟ้า และจ่ายเป็นค่าบริการอ่ืนๆ  
10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้" 

620,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

225,945.70 394,054.30 กรม
ส่งเสริมฯ 
ม.ราช

ภฏัวไลย
อลงกรณ์ 

 
ฉลอง

การพิมพ์ 
 

PS. 
ครภุัณฑ์ 
บริษัท  
ไทมส์ 

มีเดียเวป
ดีไซน์ 

 
บ.วิริยะ

ประกันภัย 
นาย

วิชาญ 
สุขศรี 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 
   - เพ่ือเป็นคา่จ้างเหมาบริการต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ ีฯลฯ (กองคลัง) 

350,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

29,190 320,810 ร้าน
ฉลอง 

การพิมพ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 รายจ่ายเกีย่วกับ
การรับรองและ
พิธีการ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (สำนักปลัด อบต.) 
ดังนี้ 
1. ค่าใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ เช่น งานเฉลิม
พระเกียรติพระเจา้อยู่หัว ฯลฯ 
2. ค่ารับรอง 
   - เพ่ือจ่ายเป็น ค่ารับรอง ดังนี้ 
2.1 ค่ารบัรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน หรือมาเยีย่มชมองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง 
  - เพ่ือจ่ายเป็นคา่อาหารและเครื่องดื่ม รับรองในการประชุมต่างๆ 
 
 
 
 
 

 250,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

28,450 221,550 รา้นศิชล
ดอกไม้สด 

ร้านกบินทร์
อิงเจ็ต 
ร้านโง้ว 
นางสาว

พรสวรรค์ 
โตด้วง 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
เช่น เครื่องเสียง, จัดเตรียมสถานที ่ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 
11 

30,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 30,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

4 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร
,อาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขนักีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 222 ลำดับ
ที ่6 

17,400 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

- 17,400 - ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

5 โครงการจัดทำ
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาของ 
อบต. 
 

     ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาของ อบต.เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. (สำนัก
ปลัด อบต.) 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 
13 
 
 

30,000 - - 30,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

6 ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เช่น ค่าท่ีพัก, ค่าพาหนะ ฯลฯ (สำนักปลัด) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 227 ลำดับ
ที ่21 

100,000 
+20,000 

สำนักปลัด 
 

100,840 19,160 - ดำเนินการ
แล้ว 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ฯลฯ (กองคลัง) 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 227 ลำดับที่ 
21 

100,000 - - 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

7 ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนต่างๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 218 ลำดับ
ที ่1 
 
 

409,800 
- 405,625 

- - 4,175 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

8 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับการปฏิบัติงาน และระบบเครือข่ายภายใน ฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที ่225 ลำดับที่ 18 

100,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

9 ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  
พวงมาลาฯ 
 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคา่พวงมาลัย ช่อดอกไม ้พวงมาลาฯ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 225 ลำดับ
ที ่17 

8,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

3,000 5,000 ร้านศิชล ดำเนินการ
แล้ว 

10 ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 223 ลำดับ
ที ่9 

400,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 400,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

11 ค่าบำรงุรักษา
และซอ่มแซม 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุก
ประเภท เพ่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 228 ลำดับ
ที ่22 

200,000 
 

100,000 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง 

115,438.11 
 

30,595.63 

84,561.89 
 

69,404.37 

หจก. 
ส.กบินทร์

บุรี 

ดำเนินการ
แล้ว 

12 วัสดุสำนักงาน    - เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องตัดกระดาษ กระดาษแฟ้ม ฯลฯ
(สำนักปลัด) 

150,000 
 

อบต.ลาด
ตะเคยีน 

147,947.40 2,052.60 ร้าน
พร้อม
ภัณฑ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ (กอง
คลัง) 

80,000 73,166.25 6,833.75 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

13 วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดแปรงถูพ้ืนฯลฯ ของ
สำนักงานองคก์ารบริหารส่วนตำบล และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักปลัด) 

50,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

42,088 7,912 ร้านพร้อม
ภัณฑ ์

ดำเนินการ
แล้ว 

 
14 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ (สำนักปลัด) 

100,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 100,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมัน
เบนซิน ฯลฯ (กองคลัง) 

50,000 - 50,000 - 

15 วัสดุก่อสร้าง    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ฯลฯ (สำนักปลัด) 10,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

9,792.64 207.36 บริษัท 
เคพีเอส 

ดำเนินการ
แล้ว 

 
16 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ฯลฯ
(สำนักปลัด) 

450,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

175,143.70 274,856.30 บริษัท
กัณฐกะ

ปิโตรเลียม 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ,น้ำมัน
เบนซิน ฯลฯ (กองคลัง) 

100,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

58,476.50 41,523.50 

17 วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ฯลฯ 
(สำนักปลัด)  

10,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 10,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

 
18 

วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกเมนบอร์ด ฯลฯ
(สำนักปลัด)  

100,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

78,400 21,600 หจก.อาร์
แอนด์พี
คอมซิส

เต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก ฯลฯ (กองคลัง) 

80,000 79,240 760 

19 วัสดุอื่น    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุอื่นๆ (สำนักปลัด)  30,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

- 30,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

20 ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซอ่มบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)  

200,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 200,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

21 ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดทำ
แผนที่ภาษี 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น การ
จ้างเหมาสำรวจข้อมลูภาคสนาม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 226 ลำดับที ่19 

200,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

177,322 22,678 นายบำรุง 
คงเงิน 

นางสาว
ก้านตอง 
จันทะ
มนตรี 

ดำเนินการ
แล้ว 

22 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชนแ์ก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบ แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง ค่าตอบแทน 
อปพร.ค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น และเงินประโยชน์ ตอบแทน
อ่ืน สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) ฯลฯ 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมถึงเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจำปี) ฯลฯ  (กองคลัง) 

984,710 
 
 
 
 

572,900 
- 200,400 
+50,000 

 

- 58,040 
(เบิกตัดปี 
484,710) 

 
 

154,300 
เบิกตดัปี

(222,900) 
 

441,960 
 
 
 
 

45,300 
 

บุคลากร
กองคลัง 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม 22 โครงการ                                                                  
5,882,810 
+70,000 

- 606,025 

1,587,375.93 
เบิกตัดป ี
707,610 

3,051,799.07 5,346,785.- 
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5.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 

134,980 
-6,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

63,760 65,220 
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ต่างๆของพนักงานครูและพนักงานจ้าง  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ
ค่าจา้งเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงค่าจ้าง
เหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดตะเคียน ฯลฯ 

365,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

108,000 257,000 นายสายัน  
ดาทา 

ดำเนินการ
แล้ว 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง เช่น ค่าที่พัก ค่า
เดินทาง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่227 
ลำดับที่ 21 

20,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 20,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

4 ค่าบำรงุรักษาและ
ซ่อมแซม 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เพ่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติ  

10,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

2,171 7,829 หจก.อาร์
แอนด์พีคอม

ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

5 วัสดุสำนักงาน    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษแฟ้ม ฯลฯ  30,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

 

29,678.50 321.50 
หจก.พร้อม

ภัณฑ์ 
ดำเนินการ

แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

6 วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไมก้วาด, แปรงถูพ้ืน
ฯลฯ  

20,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

10,755 9,245 หจก.พรอ้ม
ภัณฑ์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
เมนบอรด์ ฯลฯ  

5,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

4,680 320 หจก.อาร์
แอนด์พีคอม

ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม 7 โครงการ 
584,980 
-6,000 

 
219,044.50 359,935.50 578,980.- 

 
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ฯลฯ รวมถึงค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  (กองช่าง)   

316,265 
 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

306,265 
 

10,000 
 

บุคลากร 
กองช่าง 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
หนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่  227 
ลำดับที่ 21 

20,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 20,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  

   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ   
   - ค่าจ้างเหมาบริการ   
   - ค่าใช้จา่ยในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   
   - ค่าจา้งออกแบบ ฯลฯ   

396,539 อบต.ลาด
ตะเคียน 

64,005 332,534 - ดำเนินการ
แล้ว 

4 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ปกติ 

200,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

- 200,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

5 วัสดุสำนักงาน 
 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษแฟ้ม ฯลฯ 30,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

24,150 5,850  ดำเนินการ
แล้ว 

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ฯลฯ   300,000 
-150,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

149,543.20 456.80 ร้านศักดิ์การ
ไฟฟ้า 

ดำเนินการ
แล้ว 

7 วัสดุก่อสรา้ง 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ฯลฯ  30,000 
+50,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

67,747.63 12,252.37 บริษัท 
เคพีเอส 

ดำเนินการ
แล้ว 

8 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  

   - เพ่ือจา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ  

50,000 
+100,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

78,200 71,800 อู่ช่างมุกการ
ช่าง 

ดำเนินการ
แล้ว 

9 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่านำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล ฯลฯ
สำหรับใช้กับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  

300,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

255,716 44,284 บริษัท
กัณฐกะ

ปิโตรเลียม 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

10 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอรส์ี พู่กัน ฯลฯ  

20,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

- 20,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

11 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นคา่เสื้อ รองเท้า ฯลฯ ของพนักงานเกบ็ขยะ 60,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

51,280 8,720 ร้านพศัธนญ
เครื่องเขยีน 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ ฯลฯ  50,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

49,970 30 ร้านสมาร์ท
แวร์คอม 

ดำเนินการ
แล้ว 

13 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือคา่ซ่อมกลาง 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 231 
ลำดับที ่10 

200,000 อบต.ลาด
ตะเคยีน 

- 200,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม 13 โครงการ 
1,972,804 
-150,000 
+150,000 

1,046,876.83 925,927.17 1,972,804.- 

 
5.4 แผนงานงบกลาง 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

วงเงนิตาม 
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลอื 

คู่สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 สำรองจ่าย 

 
   - เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีสาธารณภัยขึ้นเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่
232 ลำดับที่ 1 

500,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

246,567.90 253,432.10 นางคำพันธ์ 
จองอินทร์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 ค่าใช้จ่ายในการจดั
จราจรโดยพิจารณาจาก
ค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร โดยพิจารณาจ่าย
จากเงนิคา่ปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่
232 ลำดับที่ 3 

30,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

- 30,000 - ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม 

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่สัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่
233 ลำดับที ่4 

193,596 
-3,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

135,340 55,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   กองทนุ
ประกันสังคม 

ดำเนินการ
แล้ว 

4 เงนิสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่น (กบท.)ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ  
    - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่
233 ลำดับที ่5 

414,535 
+414,535 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

829,070 - กองทุน
บำเหน็จ
บำนาญ

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ดำเนินการ
แล้ว 

5 เงนิสมทบกองทุนเงนิ
ทดแทน 

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่
233 ลำดับที ่6 

7,744 
+3,000 

อบต.ลาด
ตะเคียน 

8,817 1,927 กองทุนเงิน
ทดแทน 

ดำเนินการ
แล้ว 

6 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
ลาดตะเคียน 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่
204 ลำดับที่ 6 

200,000 ตำบลลาด
ตะเคียน 

200,000 - กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน 

ดำเนินการ
แล้ว 

7 เงนิสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ร้อยละ50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จาก
สำนักงานประกันสุขภาพโดยใช้ฐานจำนวนประชากร ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2562 จำนวน 9,487 คน 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่
232 ลำดับที ่2 

216,158 อบต.ลาด
ตะเคียน 

216,158 - กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิน่หรือ

พ้ืนที่ อบต.ลาด
ตะเคียน 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม  7  โครงการ 
1,562,033 

-3,000 
+417,535 

 1,635,952.90 340,615.10 1,976,568.- 
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคยีน  อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวดัปราจีนบุรี 

 

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

ประเภทครุภัณฑ์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนนิการ 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
12 

 
52.17 

 
740,790 

 
42.14 

สำนกัปลัด อบต. 
กองคลัง 

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 8.70 19,800 1.13 กองชา่ง 
รวม   14 60.87 760,590 43.27  

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1 

 
4.35 

 
19,000 

 
1.08 

 
กองคลงั 

รวม 1 4.35 19,000 1.08  
3. ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1 

 
4.35 

 
795,000 

 
45.23 

 
สำนักปลัด อบต. 

รวม 1 4.35 795,000 45.23  
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
6 

 
26.08 

 
139,200 

 
7.92 

สำนักปลดั  
กองคลัง 

  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 4.35 44,000 2.50 กองชา่ง 
รวม 7 30.43 183,200 10.42  

รวมทั้งสิ้น 23 100 1,757,790 100  
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************************************************* 
1. ประเภทครภุัณฑส์ำนักงาน 

        1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี

สำนักงาน 
     1. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ ล้อเลื่อนปรับระดับ ขึ้นลง
จำนวน 2 ตัวๆละ 6,250 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     - เก้าอ้ีสำนักงานสีดำ  
     - มีล้อเลื่อน  
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง  
     - ขาเหล็ก    
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่270 ลำดับที่
15 
     2. เพ่ือเป็นค่าจดัซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ขาซ ีสวิงหลัง ขนาด 58x60x95
ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม(ครั้งที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7 
 
 
 
 

12,500 สำนักปลัด 12,350 150 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร ์
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 ค่ า จั ด ซ้ื อ

เครื่องปรับ 
อากาศ 
 
  
 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู
จำนวน 6 เครือ่งๆละ 48,100 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - ขนาดทีก่ำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 
     - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
     - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน
40,000 บีทีย ูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
     - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
     - การจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ 
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 
     - การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15
เมตร 
     รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1 
 

288,600 หอประชุม
สภา อบต.

ลาด
ตะเคยีน 

282,000 6,600 บริษัท
ประภา

รัตน์ จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี

พลาสติก 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง ขนาด49x49x80 ซม.
พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ีและโบว์คลุมเก้าอ้ี จำนวน 100 ชุดๆละ 430 บาท  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
(ครัง้ที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที ่2 

43,000 สำนักปลัด 36,000 7,000 ร้านนพเก้า 
เฟอร์นิเจอร์ 

จำกดั 

ดำเนินการ
แล้ว 

4 ค่าจัดซื้อ
เครือ่งทำลาย
เอกสาร 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายครัง้ละ
20 แผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง ขนาดกระดาษหลัง
ทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร  
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3 

31,000 สำนักปลัด 29,000 2,000 หจก.อาร์
แอนด์พี 
คอมซิส

เต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

5 ค่าจัดซื้อ
เครือ่งโทรสาร
  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ 
ขาว-ดำ ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3) หนา้ที ่90 ลำดับที่ 4 
 
 
 

11,000 สำนักปลัด 10,950 50 หจก.อาร์
แอนด์พี 
คอมซิส

เต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 ค่าจัดซื้ อ โต๊ะ

ป ระชุ ม สภ า
พ ร้ อ ม เก้ า อ้ี
  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอ้ี โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้       
     - โต๊ะโล่งทำงาน ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 15 ตัว 
     - โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. จำนวน 4 ตัว  
     - เกา้อ้ีสำนักงาน สีดำ ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึน้ลง ขาเหล็ก จำนวน
10 ตัว 
     - เก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึ้นลง ขาเหล็ก จำนวน
35 ตัว 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2 /ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6 

305,000 สำนักปลัด 296,440 8,560 บริษัท 
พิโคที 
จำกดั 

ดำเนินการ
แล้ว 

7 ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้
เหล็กแบบ 2 
บาน 

     เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 หลังๆละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     -  มีมือจับชนิดบิด 
     -  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
     -  คุณสมบัติมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 269 ลำดับที ่1 
 
 

16,500 สำนักปลัด 16,500 - ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
8 ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้

เอกสารบาน
เลื่อนกระจก 

     เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจำนวน 4 หลังๆ
ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 
     - ขนาดกว้าง 120x40x85 ซม. 
     - แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่269 ลำดับที่
12  

20,000 สำนักปลัด 18,000 2,000 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

9 ค่าจัดซื้ อ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ี 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม. มีลิ้นชัก
ด้านขวา พร้อมกุญแจ ล๊อกลิ้นชัก มีชุดรางเลื่อนสำหรับวางแป้นพิมพ์ มีช่อง
วางเคส แนวต้ังด้านขวา พร้อมเก้าอ้ีล้อเลื่อนสีดำ จำนวน 1 ชุด  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครั้งที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที ่5 

5,000 สำนักปลัด 4,900 100 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอรน์ิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

10 ค่าจัดซื้ อ โต๊ ะ
ทำงาน  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 ซม.  
พร้อมเก้าอ้ีล้อเลื่อนสีดำ จำนวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270 ลำดับ
ที ่16 
 
 

5,000 สำนักปลัด 4,950 50 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกดั 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
11 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี

สำนักงาน 
     เพ่ือเป็นคา่จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ ล้อเลื่อน ปรับระดับขึน้ลง 
จำนวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     - เก้าอ้ีสำนักงานสีดำ  
     - มีล้อเลือ่น  
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง     
     - ขาเหล็ก 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครัง้ที ่3) หน้าที ่90 ลำดับที่ 9 

15,000 กองคลัง 14,850 150 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอรน์ิเจอร ์
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

12 ค่าจัดซื้ อ โต๊ะ
ทำงาน 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75ซม.พร้อมเก้าอ้ี
ล้อเลื่อนสีดำ จำนวน 3 ชุดๆละ 5,000 บาท 
      เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถนุายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครั้งที ่3) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 8 

15,000 กองคลัง 14,850 150 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม  12  รายการ 767,600 740,790 26,810 767,600.- 
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน
  

     เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ ล้อเลื่อนปรับระดับขึ้นลง จำนวน
2 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     - เก้าอ้ีสำนักงานสีดำ  
     - มีล้อเลื่อน  
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง     
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครั้งที ่3) หนา้ที ่91 ลำดับที ่13 

10,000 กองช่าง 
 

9,900 100 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อม
เก้าอ้ีสำนักงาน 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 ซม.พร้อมเก้าอ้ี
ล้อเลื่อนสีดำ จำนวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครั้งที ่3) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 12  

10,000 กองช่าง 
 

9,900 100 ร้าน 
นพเก้า 

เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม  2  โครงการ 20,000 19,800 200 20,000.- 
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2. ประเภทโฆษณาและเผยแพร ่
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจัดซื้อกล้อง

ถ่ายภาพ 
   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 เครือ่งๆละ 19,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
    - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
    - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
    - มีระบบแฟลชในตัว 
    - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
   - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 5 

19,300 กองคลัง 19,000 300 หจก.อาร์
แอนด์พี 
คอมซิส

เต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม 1  โครงการ 19,300 19,000 300 19,300.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 115 

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
         3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจัดซื้อ

รถบรรทุก 
(ดีเซล) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิล้แค๊บ จำนวน 1 คันโดยมีคุณลักษณะดังนี้   
     - แบบดับเบิ้ลแค๊บ 
     - เป็นกระบะสำเร็จรูป 
     - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู 
     - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     - ราคารวมภาษสีรรพสามิต 
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม
2562 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
(ครั้งที ่3) หน้าที่ 91 ลำดับที ่10 

854,000 สำนักปลัด 795,000 59,000 โตโยต้า
ปราจีนบุร ี

 

รวม 1 โครงการ 854,000 795,000 59,000 854,000.- 
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4. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์
     4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
(ต่อ) 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร ์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000.- บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย  
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกว่า 8 MB   
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้   
    1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร หลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ  
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ  
   3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้
หนว่ยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB   
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

22,000 สำนักปลัด 21,900 100 บ.อาร์
แอนด์พี 
ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจดัซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หนว่ย  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
   - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่268 ลำดับที่ 1 

    

 

 

2 ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆละ 4,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  
       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพตอ่นาท ี(ipm)  
       - มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

12,900 สำนักปลัด 12,600 300 บ.อาร์
แอนด์พี 
ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 ค่าจัดซื้อ

เครือ่งพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก 

      - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

    

 

 

3 ค่าจัดซื้อเครือ่ง
สำรองไฟ  

   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 
2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะดงันี้  
    - มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกวา 800 VA (480 Watts)  
    - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 268 ลำดับที ่ 3 

2,500 สำนักปลัด 2,400 100 หจก.อาร์
แอนด์พี 
คอมซิส

เต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 

4 ค่าจัดซือ้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต่อ) 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย  
      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน่้อยกว่า 8 MB   
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้   
        1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีน่วยความจำ 
ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ  

66,000 กองคลัง 65,700 300 บ.อาร์แอนด์
พี ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 ค่าจดัซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์  
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  
        3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนว่ยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
    - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB     
    - มีหน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
   - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 270 ลำดับที่ 
21 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 ค่าจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆละ 4,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาที (ipm)    
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
    - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ  
    - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า 99 สำเนา  
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
    - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

12,900 กองคลัง 12,600 300 บ.อาร์
แอนด์พี 
ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 ค่าจัดซือ้

เครือ่งพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่270 ลำดับที ่2 

      

6 ค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟ  

   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่องๆ
ละ 25,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
    - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกวา 800 VA (480 Watts)  
    - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
   - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่268 ลำดับที ่ 3 
 

25,000 กองคลัง 24,000 1,000 ร้านไอที
เซนเตอร์ 

ดำเนินการ
แล้ว 

รวม 6  โครงการ 141,300 139,200 2,100 141,300.- 
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  3.2 แผนงานเคหะและชมุชน   
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจดัซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค (ต่อ) 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้      
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้   
        1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกวา 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   
        2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ทีต่้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB   
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย     
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  
     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

44,000 อบต.ลาด
ตะเคียน 

44,000 - บ.อาร์
แอนด์พี 
ซิสเต็ม 

ดำเนินการ
แล้ว 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
คู่ 

สัญญา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 ค่าจดัซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊  

     - มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) และ
Bluetooth 
   - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 270 ลำดับที่ 
22 

      

รวม 1 โครงการ 44,000 44,000 - 44,000.- 
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แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   ..........มกราคม  2565........รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน  

(เดือนตลุาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)   
 

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติ   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 12,643,549.00 

การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 69,500.00 

การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

33 18,355,275.00 

การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 400,000.00 

การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 2,987,344.00 

รวม 79 34,455,668.00 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมปี พ.ศ.2564 
คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมนิการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ไดก้ำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง้ หลังสิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
309 
346 

 
47.18 
58.82 

 
2. อาย ุ  

ต่ำกว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

 
48 
124 
125 
164 
132 
32 

 
7.33 
18.93 
19.08 
25.04 
20.15 
4.89 

 
3. การศึกษา 
 

 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ  ไม่ได้เรียน 

 
249 
318 
47 
33 
- 
8 

 
38.02 
48.55 
7.18 
5.04 

- 
1.22 

 
4. อาชีพ 
 

 
รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
รบัจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

 
28 
7 

342 
54 
133 
84 
9 

 
4.27 
1.07 
52.21 
8.24 
20.31 
12.82 
13.81 

 
 

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ส่วนที ่3  ผลการดำเนินงาน 
5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนในภาพรวม 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจมากต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
จำนวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับขอ้มูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

314 
233 
237 
215 
260 
257 
218 
204 
199 

2,137 

5.32 
3.95 
4.01 
3.64 
4.40 
4.37 
3.69 
3.46 
3.37 

36.20 
 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดตะเคียน 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
จำนวน รอ้ยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

326 
414 
409 
424 
383 
392 
422 
434 
450 

3,654 

5.52 
7.01 
6.93 
7.18 
6.49 
6.64 
7.17 
7.35 
7.61 

61.89 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 127 

ตารางที ่4 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
จำนวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับขอ้มูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ทีป่ระขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

16 
9 
10 
17 
13 
7 
16 
18 
7 

113 

0.27 
0.15 
0.17 
0.29 
0.22 
0.12 
0.27 
0.30 
0.12 
1.91 

 
 

ตารางที ่5 แสดงจำนวนตามระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตะเคียนในภาพรวม  

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

314 
233 
237 
215 
260 
257 
218 
204 
199 

2,137 

326 
414 
409 
424 
383 
392 
422 
434 
450 

3,654 

16 
9 
10 
17 
13 
7 
16 
18 
7 

113 
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ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละตามระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตะเคียนในภาพรวม  

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

5.32 
3.95 
4.01 
3.64 
4.40 
4.37 
3.69 
3.46 
3.37 

36.20 

5.52 
7.01 
6.93 
7.18 
6.49 
6.64 
7.17 
7.35 
7.61 

61.89 

0.27 
0.15 
0.17 
0.29 
0.22 
0.12 
0.27 
0.30 
0.12 
1.91 

  
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   

ลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 61.89 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 36.20 มี และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
1.91 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง  : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ประชากรศึกษา   จำนวน   655  คน 
จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
304 
351 

 

 
46.41 
53.59 

 
2. อาย ุ  

ต่ำกว่า 25 ปี 
25 – 40 ปี 
41 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
 

 
92 
199 
271 
93 

 
14.05 
30.38 
41.7 
14.20 

 
3. การศึกษา 
 

 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา /ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า  
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
235 
370 
45 
5 

 
35.88 
56.49 
6.87 
0.76 

4. อาชีพ 
 

 
รบัราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ / ค้าขาย 
รบัจ้าง / เกษตร 
นักเรียน / นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

 
29 
95 
445 
63 
23 

 
4.43 
14.50 
67.94 
9.62 
3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 130 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) ดั้งนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  9.00 - 10.00   หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  8.00 - 8.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมาก 
 ค่าเฉลี่ย  7.00 - 7.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรบับริการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  6.00 - 6.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  5.00 - 5.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรบับริการน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย      < 4.99 หมายถึง     ไม่มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
  

 จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม    เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม 10 ในแต่ละข้อมีจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด  600 คน  สามารถเก็บแบบสำรวจได้ 433 คน รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 

ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 
คะแนนรวม ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับขอ้มลูของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ทีป่ระขาชนได้รบัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

5,592 
5,550 
5,503 
5,421 
5,673 
5,444 
5,425 
5,434 
5,465 

49,507 

2.26 
2.24 
2.22 
2.19 
2.36 
2.21 
2.20 
2.21 
2.21 

20.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 131 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 

คะแนนรวม ร้อยละ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

5,515 
5,447 
5,406 
5,394 
5,545 
5,367 
5,404 
5,412 
5,430 

48,920 

2.23 
2.20 
2.19 
2.18 
2.24 
2.17 
2.19 
2.19 
2.20 

19.79 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง  
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลลาดตะเคยีนตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 

คะแนนรวม ร้อยละ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

5,681 
6,477 
5,462 
5,530 
5,436 
5,436 
5,455 
5,451 
5,502 

50,430 

2.30 
2.62 
2.21 
2.24 
2.20 
2.20 
2.21 
2.20 
2.23 

20.11 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ตารางที ่5  แสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ประชากรศึกษา   จำนวน   655   คน 

คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ทีป่ระขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

5,542 
5,471 
5,417 
5,403 
5,468 
5,401 
5,420 
5,403 
5,421 

48,946 

2.24 
2.21 
2.19 
2.19 
2.21 
2.18 
2.19 
2.19 
2.19 

19.79 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง  

ตารางที่ 6  แสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดตะเคียนตามยทุธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาการองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
ประชากรศึกษา   จำนวน  655  คน 

คะแนนรวม รอ้ยละ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

5,613 
5,534 
5,563 
5,423 
5,431 
5,457 
5,469 
5,488 
5,491 

49,469 

2.27 
2.24 
2.25 
2.19 
2.20 
2.21 
2.21 
2.22 
2.22 

20.01 
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ส่วนที่ 4  

 สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากท่ีคณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล 
ลาดตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีข้อเสนอแนะดงันี้    
 ปัญหา 

(1)  มีบางหมูบ่้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมูบ่้านมีไมเ่พียงพอ 
(2)  ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(3)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง

ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
(4)  มีโครงการที่ไมส่ามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
(5)  ประชาชนต้องการให้ อบต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพ่ือใหป้ระชาชนได้เสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ  

และให้แนะนำเจา้หน้าที่ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือที่จะสามารถตดิต่อในการใช้บริการได้ถกู  
(6)  ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.ลาดตะเคียน  
(7)  ปัญหาเรื่องภัยแล้ง  ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภค-บริโภค และทอ่น้ำมีไม่เพียงพอในการส่งน้ำ 
 
ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมูบ่้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
(2)  เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก และ

เพียงพอ  
(3)  ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22/1  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 ข้อ 10   

(4)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

(5)  เห็นควรให้ อบต.จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนร่วมกับประชาชน ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

(6)  เห็นควรติดตั้งแผนที่ประชุมหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.
ลาดตะเคียน 
 (7)  เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำขุดบ่อบาดาล หรือขุดลอก/สระ/หนอง/คลอง/บึงเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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2. ขอ้เสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 
  2.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
ตลอดจนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน  ประชาชนในพืน้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
  2.2  ดำเนินการสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่หลากหลาย รอบด้านโดยมิได้มุ่งเน้น
เพียงด้านใดด้านหนึ่งเทา่นั้น 
  2.3  การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่กรณีเสนอโครงการเพ่ือนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยเฉพาะโครงการที่
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานมีจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภาครัฐมจีำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล       
ลาดตะเคียนได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
และรองลงไปตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์ 
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ส่วนที่  5 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพน
ดังกลา่วมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระบบ e-plan  

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน  พ.ศ.2564) 

(www.dla.go.th) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - 9 68,077,380 37 122,028,289 433 734,703,139 444 730,892,539 

การพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
  

2 60,000 11 370,000 19 1,600,000 22 1,620,000 23 1,855,000 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาสังคม 
สุขภาพอนามัย 
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา
และนันทนาการ 

53 21,436,177 55 20,869,209 77 25,195,640 76 25,050,640 76 25,375,640 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 580,000 9 830,000 11 1,530,000 15 14,275,000 16 14,775,000 

การพัฒนา
องค์การและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

29 4,259,095 31 4,348,495 36 7,857,995 37 8,357,995 39 8,557,995 

รวม 91 26,335,272 115 94,495,084 180 158,211,924 583 784,006,774 598 781,456,174 

 
ข้อมลู ณ 15/12/2564 
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บทสรุป 
รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 

  
 
จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน    

ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง
เดือนกันยายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 1-6) จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 345 โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 202 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 38 โครงการ     

คิดเป็นร้อยละ 18.81 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.48 โครงการไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.49  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ทัง้หมด 20 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ  -  โครงการ คิดเป็น

รอ้ยละ - โครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ  9  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 50 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ

นันทนาการ 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 74 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ      

คิดเป็นร้อยละ 22.97 จำนวนโครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.92  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 16 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 18.75 โครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ทัง้หมด 69 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 33 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 47.83 โครงการทีไ่มไ่ด้ดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.19  
 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 
-  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่และเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1-6)  (ปี พ.ศ.2564)  จำนวน 381  

โครงการ   
-  โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  จำนวน 165  โครงการ 
-  โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว  จำนวน    114  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   69.09 
-  โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ   จำนวน       5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ    3.03 
-  โครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ    จำนวน      46  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.87 
-  โครงการเพิ่มเติม   จำนวน        2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   1.22 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺   
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ประมวลภาพกิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

************************************* 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                           
บรมนาถบพิตร [วันที่ 13 ต.ค. 2563]  

  

  
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
[วันที ่21 ต.ค. 2563] 
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พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
[วันที่ 23 ต.ค. 2563] 
 

  

  
 
 
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2563 [วันที่ 31 ต.ค. 2563] 
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โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [วันที่ 5 ธ.ค. 2563] 
 

  

  
 
กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม [วันที ่13 ม.ค. 2564] 
 

  

  
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     หน้า 144 

โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100% ประจำปี 2564 [วันที่ 3 ก.พ. 2564] 
 

  

  
 
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี                    
พ.ศ.2564 [วันที่ 24 ก.พ. 2564] 
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โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [วันที่ 5 มี.ค. 
2564]  
 

  

  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค [วันที่ 10 มี.ค. 2564] 
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กิจกรรมประชุมประจำเดือน มีนาคม พร้อมหารือการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [วันที ่31 มี.ค. 2564] 
 

  

  
 
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริต                 
คอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [วันที่ 31 มี.ค. 2564] 
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การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [วันที่ 8 เม.ย. 
2564] 
 

  

  
 
 
โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [วันที่ 27 เม.ย. 2564] 
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โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) [เดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2564] 
 

  

  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา [วันที่ 3 มิถุนายน 2564] 
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กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลลาดตะเคียน [วันที่ 16 มิถุนายน 2564] 
 

  

  
 
 
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน 
หมู่ที่ 9  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองกง ถึงแยกถนนสายอ่าง
มหา  
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพันธ์ ท่าช้าง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน จากบ้านหนองตลาดเชื่อมต่อบ้านอ่าง
ปลากั้ง ตำบลเขาไม้แก้ว 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายฉัตร หลำบางช้าง ถึงบ้านนายสังเวียน โพธิ์ศรี 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากประปาบ้านคลองถึงบ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสาย
บ้านคลองยาง 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่สุดใจ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสมพร ไชยเคน ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว  
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โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาจากโครงการร่มโพธิ์แก้ว ถึงบ้านหนองกระเบา หมู่ที่ 3 
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โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านหนองคล้า-โคกกระท้อนจากแยกบ้านนาย
มานิตย์ อาจคง ถึงประปาบ้านคลอง 
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ส่วนที่  7 
 

 
 
 
 
1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2564)  และ 
    ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  

1.1  กระบวนการจัดทำแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดงันี้ 
  (1)  ตัวบ่งชี้ที่   1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดำเนินการครบทุกขั้นตอน   

(2)  แบบที่  1  :  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การดำเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  4  หน้า  44) 

1.2  ผลการประเมินคณุภาพแผน สรุปไดด้ังนี้  
(1)  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  5  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า  

36) 
(2)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได ้ 100  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  4  หน้า  49) 
 1.3  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(1)  แบบที ่ 2  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  4  หนา้  45)  โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   149  โครงการ 
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน   23  โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  15.44  ของแผนยุทธศาสตร ์           
  
 
2.  ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  

2.1  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดงันี้ 
  (1)  ตัวบ่งชี้ที่   3  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดำเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  3  หนา้  35) 

2.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดงันี้  
(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  98  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  4  หน้า  
50) 

 (2)  ตัวบ่งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  4  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า  
38) 
 2.3  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน 2560  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
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(1)  แบบที่  3/1  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันา  (รายละเอียดดูส่วนที่  4  หน้า  47)  โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   255  โครงการ 
➢  โครงการที่บรรจขุ้อบัญญัติ  จำนวน   235  โครงการ 

   ➢  คิดเป็นร้อยละ  92.17  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (2)  ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การดำเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า  39)     

(3)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 
2560  (รายละเอียดดูส่วนที่  5  หน้า  52)   

➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   255  โครงการ 
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน   56  โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  21.97  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
3.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 3.1  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     3.1  ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  5  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  3  หนา้  40)     
 
4.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
 4.1  ครุภัณฑท์ี่ชำรุดมี  จำนวน  22  รายการ 

4.2  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุต้ังแต ่5 ปีขึน้ไป 
 4.3  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดำเนินจำหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 4.4  วัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตามความจำเป็นของการใช้งานและมกีารควบคมุการเบิกจ่ายวัสดุ  

4.5  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
4.6  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มผีู้รับผิดชอบ  

5.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณ
คาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมรีถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

5.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ 
คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชน
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคา
แพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแม่น้ำ
ช ีซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้าง
คนในท้องถิ่น 
6.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

-  การจัดโครงการตรง
กับช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว  
ประชาชนการทำงาน
จนถึงดึกจึงจะเดินทาง
กลับบ้าน 
-  ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- ในช่วงพิธีเปิด
โครงการมีประชาชน
เข้ารว่มค่อนข้างน้อย 

- ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
มากกว่านี้ 

2 โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ - ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนใหญ่มีอายุ
มาก   

-  ไมม่ีพละกำลังในการ
เข้าร่วมแขง่ขั้นกีฬา 

-  ควรเป็นประเภท
กีฬาที่เหมาะสมกับวัย   
-  ควรจัดใหมี้การออก
กำลังกายสม่ำเสมอ
เพ่ือความพร้อมของ
ร่างกาย 

3 โครงการจัดกจิกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

-  เด็กท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
ส่วนใหญ่เป็นเด็กโต   
 

-  เดก็เลก็ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

- ควรเชิญชวนสว่น
ราชการอ่ืนเข้าร่วมเพ่ือ
จะได้มีกิจกรรม
หลากหลาย 

4 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  กรณผีู้ปกครองเข้า
รว่มกิจกรรมด้วย  เด็ก
ไม่กลา้แสดงออก  
-  เด็กร้องไห้ไม่ยอมออก
ห่างจากผู้ปกครอง 

-  เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ได้ลำบากทำให้ต้องใช้
เวลามากในการดำเนิน
กิจกรรม 

-  ควรแยกผู้ปกครอง
ออกจากเด็กและชี้แจง
ให้ผู้ปกครองเข้าใจ 

 
 
 
 

 
7.  ปัญหาอปุสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(1)  ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(2)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแมน่้ำไหลผ่าน   
(3)  องคก์ารบริหารส่วนตำบลมีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ 
(4)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดรู้อนทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ 

ได้รับความเสียหาย 
อุปสรรค 
(1)  องค์การบริหารส่วนตำบลต้องสูบน้ำจากแม่น้ำชีที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ำ   
(2)  องคก์ารบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ำ   
(3)  องค์การบริหารส่วนตำบลยังไมส่ามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำได้ 
(4)  บ้านเรอืนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้ 
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(5)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีถานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทน
ถาวรได ้   

  

ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพจิารณาขยายหรือเพ่ิมจำนวนสระกักเก็บนำ้ 
(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ 
(3)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1)  องค์การบริหารส่วนตำบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  92.16  ไม่ถึงร้อยละ  
100  ของแผนพัฒนาสามปี   

2)  องค์กาบรหิารส่วนตำบลสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้รอ้ยละ  21.96  ไม่
ถึงรอ้ยละ 50 ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก   
2)  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณที่จำกัด        
ข้อเสนอแนะ  

      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพฒันาสามปี     
2)  เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 95  ของแผนพัฒนาสามป ี  

 
  

 
 
 


