
 
 
 

 
 

รายงานการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2561-2565  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว       
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างเดอืนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว 

อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕64 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 

๑. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น ๑๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ 20 ปี 
๒. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

จำนวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 61 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 7 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 10 6 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2 1 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 8 4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 1 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 1 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  การพัฒนาด้านการศึกษา 21 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 4 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

13 3 

รวม 147 32 
 

สรุป โครงการทั้งหมด  147 โครงการ 
 โครงการที่ได้ดำเนินการ    32 โครงการ 
 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 115     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ 32 x  ๑๐๐     = 22% 
                                             147 
 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 115 x  ๑๐๐     = 78%  
           147 
      



  ผู้บริหารอบต.ท่าลาดขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 13,974,910 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 2 25,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 8 130,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1 5,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 70,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 7 8,396,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 130,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 440,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 12 2,003,709 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2 80,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 175,200 

รวม 57 11,474,909  
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕64 
รอบท่ี 2 (1 เม.ย.2564 – 30 ก.ย. 2564) 

 
 ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - 

๒  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม  
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

2 อบรมให้ความรู้ในการ บริหารจัดการกลุ่ม 
เกษตรกร 

10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

 
๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและกลุ่ม
อาชีพ 

20,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

 
๔  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี  

1 ประเพณีลอยกระทง 30,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้
งบประมาณ  
(จัดสถานที่ให้
ประชาชนมา
ลอยกระทง) 

1 

2 ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 15,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้
งบประมาณ
(ร่วมพิธีกับส่วน
ราชการ ณ ลาน
ย่าโม อ.โชคชัย) 

1 

3 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือ
ร่วมงานรัฐพิธีที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 

20,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ
(ร่วมกิจกรรม
วันที่ 13 ,23

1 



ตุลาคม 2563 
วันที่ 5 

ธันวาคม 2563 
4 วันสำคัญของชาติ 5,000 ไม่ได้ดำเนิน

โครงการ 
 

5 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
 

30,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

1 

6 วันสำคัญทางศาสนา 10,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 

7 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

8 วัดประชารัฐสร้างสุข  10,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 

 
๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี  

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวบึงพระ  5,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

1,2 

 
 
๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 คุ้มครองดูแลและบำรุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

20,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

1,2 

2 ปลูกป่าชุมชน 20,000 9,500 2 
3 ปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ 20,000 14,000 2 
4 จัดซื้อถังรองรับขยะ  10,000 9,600 2 

 
 
 
 
 



๗  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล 10,000 875 (เพ่ิมเติม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับที่ 
5และ 6) 

1,2 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,988,000 6,379,900 1,2 
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,320,000 924,800 1,2 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 18,000 4,500 1,2 
5 ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายใน

ตำบลท่าลาดขาว 
30,000 ไม่ได้ดำเนิน

โครงการ 
 

6 อบต.ท่าลาดขาว เคลื่อนที่ 10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร 20,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

  
 ๘ การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 จัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ 

30,000 27,060 1 

2 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของ อปท.
ก่อให้เกิด ความเสียหาย 

10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

4 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

5 ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ (หลักสูตรทบทวน) 

25,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

 
๙  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกัน ไข้เลือดออก 100,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 
เบิกค่าจ้างเหมา

2 



บริการและค่า
วัสดุ 

2 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

3 ป้องกันโรคเอดส์และอนามัย เจริญพันธุ์และ
แก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ เยาวชน 

10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

4 บริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
(จังหวัดสะอาด) 

20,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

5 อุดหนุนโครงการตามแนว ทางพระราชดำริ
ด้าน สาธารณสุข  

220,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

6 รณรงค์ป้องกันและกำจัด โรคฉี่หนูและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

30,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

   
 ๑๐  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ท่าลาดขาว  

20,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 

2 รักการอ่าน 10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

3   โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ท่าลาดขาว 

376,000 368,000 1,2 

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
บึงพระ 

388,000 379,000 1,2 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
บึงไทย 

252,000 239,000 1,2 

6 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลท่าลาดขาว 

220,500 87,260 1,2 

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านท่าลาด
ขาว 

180,122.80 165,931.82 1,2 

8 จักซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบึงพระ 187,787.60 184,190.92 1,2 
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านบึงไทย 120,720 115,618.24 1,2 

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลท่าลาดขาว 

86,229 84,158.84 1,2 

11 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ท่าลาดขาว 

5,000 ดำเนินโครงการ
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 



12 ผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าลาดขาว 

20,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

13 หนูน้อยฟันสวย 10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

50,850 18,600 2 

15  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว 

76,500 75,610 1,2 

 
๑๑  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบล
ท่าลาดขาว 

30,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลท่าลาด
ขาว 

50,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

 
  
 ๑๒  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ รายจ่ายจริง รอบท่ี 

1 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่าลาดขาว 

30,000 96,100(โอน
งบประมาณเพ่ิม) 

1 

2 ค่าเช่าพื้นที่เซริฟเวอร์สำหรับเว๊ปไซต์
หน่วยงาน อบต.ท่าลาดขาว 

5,000 5,000 1 

3 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างระดับอำเภอ (อุดหนุน อบต. โชคชัย) 

11,000 11,000 1 

4 ค่าเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

69,200 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

5 ค่าระวางที่ดินสาธารณประโยชน์ 30,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของสำนักงาน
อัยการศาล 

5,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

7 ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่
น่าเชื่อถือทำการประเมินความพึงพอใจ

15,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 



เกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

8 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10,000 ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ 

 

 รวมทั้งสิ้น 11,454,910 
 

9,199,704.82  

  
สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามแผนทั้งหมด    147 โครงการ 
 โครงการที่ดำเนินการแล้ว    32 โครงการ คิดเป็น 22 % 
 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 115 โครงการ คิดเป็น 78 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด   57 โครงการ 
 โครงการที่ดำเนินการแล้ว    32 โครงการ คิดเป็น 56 % 
 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ   25 โครงการ คิดเป็น 44 % 
 

 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19 ) และปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
มีโครงการ/กิจกรรมจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการ เพราะจะมีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโรงการทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ
ได้ จึงทำให้ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดน้อยลง งบประมาณส่วนมากถูกโอนไปใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ถูกกักตัวและผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว 
2. ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
3. ควรเร่งดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
4. บริหารจัดการบ่อขยะ เช่น ทำรั้วกั้นบ่อขยะ ทำประตูเปิด-ปิด 
5. ปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6. ควรจัดซื้อรถบรรทุกน้ำไว้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามขอ้บญัญติัฯทัง้หมด 57
โครงการ

โครงการท่ีด าเนินการแลว้ 32 โครงการ

โครงการท่ียงัไมด่ าเนินการ 25 โครงการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


