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ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่มา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี้     

แนวทางการ... 
หน้า ๒๑๗ 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การตดิตามและประเมินผล 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน้า ๒๑๘ 
 



 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑ .  ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ท่ั ว ไ ปแ ล ะ ข้ อ มู ล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
หน้า ๒๑๙ 

 



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๒.  ก าร วิ เ คร าะ ห์
สภ า วก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคับ
ใช้ผลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

ประเด็น... 
หน้า ๒๒๐ 



 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การตดิตาม... 
หน้า ๒๒๑ 



 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทาง... 
หน้า ๒๒๒ 

๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิ่น 



 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มจี านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่วัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีม่ีพิ้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  

หน้า ๒๒๓ 



 
 

 

หน้า ๒๒๔ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพือ่ให้การพฒันาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีก่ าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรบัสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจรงิจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสงัคม (๔) การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปน็เมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสทิธิภาพ 

(๕)  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกจิไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขบัเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลือ่นการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมอืนหนึง่การขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ใหเ้กิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่
จะให้ทอ้งถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พฒันาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรง่ใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประ โยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็น
การติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์  
ด้าน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

        
  

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
เกษตรสนับสนุน
สาธารณสุข 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

        

  

๓.  การพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

        
  

๔.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

5.การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 
และกีฬา 

        
  

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

        
  

 
รวม 
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 



 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเปน็ร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเปน็ร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัย
แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๒๙ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นใน
อนาคต 



 
 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผา
หญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมี
ในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

ปี ๒๕6๓ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (สาย
หนองบัว-วัดป่า) 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 
57 ม. หนา 0.15 ม. 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สาย
แยกทางหลวง อบ.4001-บ้านค า
น้อย) 

260,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 885 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ (สาย
รอบหมู่บ้านนาส้มมอทิศใต้) 

260,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./
ถนนลาดยาง) (สายทางแยกทาง
หลวง อบ.4064-บ้านโพธ์ิแสง) 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สาย
บ้านโนนสมบูรณ์ทิศตะวันตกวัด) 

31,700.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ 
(สายบ้านโนนสมบูรณ์ 2) 

192,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ (ซอย
เทวัญ 4) 

260,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 454ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน (ซอย 
3) 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปล่อยภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม 

 
 

หน้า ๒๓๑ 



 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 

260,000.00 เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังของ
น้ า ไม่ให้ไหลเข้าบ้านเรือน
ของประชาชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า ยาว 
383.20 ม. ตามแบบแปลน 
อบต. ก าหนด 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าห้วยคุต หมู่ที่ 6 
บ้านแก้งอะฮวน 

0.00 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตรเพื่อกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าหัวยย
คุตตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 
7 บ้านเลิงนกทา (สาย
บ้านหนองบัว-บ้านเลิงนก
ทา) 

260,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล./ถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 970ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 
(สายไปนาพ่อประสิทธ์ิ 
คูณมี) 

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7 (สายไป
นาพ่อประสิทธ์ิ คูณมี) 

13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองสะโน 

18,100.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
รู้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
รายละเอียดแบบแปลนที่ 
อบต.ท่าหลวง ก าหนดและ
เอกสารตาม ปร.4 ปร.5 

14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
8 บ้านหนองสะโน (สาย
หนองสะโน 3) 

103,200.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล.ตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
8 บ้านหนองสะโน (สาย
หนองสะโน 5) 

113,700.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล.ตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

 

 
 
 
 

หน้า ๒๓๒ 



 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ 
(ซอย2) 

273,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 237 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม 

17. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้าน
แก้งอะฮวนใต้ สายหมู่ 9 
ซอย4 

27,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 
ม.เฉลี่ย 0.10 ม. 

18. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมบ ารุงรักษา
ถนนตามระยะเวลา
ภายในต าบล 

95,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

เกรดถนน ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

19. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคาร ส านักงาน อบต.
ท่าหลวง 

285,000.00 เพื่อใช้ปฏิบัติราชการรองรับ
ประชาชนต่อการเข้ารับ
บริการและการประสานงาน
กับบุคลากรและหน่วยงาน
ต่างๆ 

ปรับปรุงภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.ท่าหลวง 
ตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด 

20. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
โนนสมบูรณ์ 

36,300.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
รายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ท่าหลวง ก าหนด
และเอกสารตาม ปร.4 
ปร.5 

21. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบัว 

70,000.00 ใช้ทดแทนไฟฟ้าเพื่อประหยัด
งบประมาณ 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

22. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง 

78,000.00 เพื่อป้องการท่วมขังของน้ า ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด 

23. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

20,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

ปลูกต้นไม้จ านวน 1000 
ต้น ตามที่สาธารณะฯ 
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24. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน หมู่ที่ 1-9 
หมู่บ้านละ 10 คน 

25. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน 

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
บริหารด้านขยะ คัดแยก 
และน ากลับไปใช้อีก 

ประชาชน หมู่ที่ 1 

26. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจิตอาสา
พัฒนาล าน้ าล าคลอง 
บ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ 

20,000.00 เพื่อถวายเป็นพระราชกุล
เน่ืองจากในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาและ
ความสะอาดสวยงามเป็น
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ล าคลอง ล าห้วย ใน
ต าบลท่าหลวง 

27. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวันเรียนบ้าน
แก้งอะฮวนใต้ 

127,400.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนบ้านแก้งอะ
ฮวนใต้ 

28. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดหนอง
บัว 

217,100.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดหนอง
บัว 

29. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดเทวัญ 

156,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดเทวัญ 
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30. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

204,900.00 เพื่อในเด็กในศูนย์ฯ
ได้รับสื่อการเรียนการ
สอนทีมีคุณภาพและ
ตรงตามความ
ต้องการ 

จัดสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการการเรียน
การสอนตามปฐมวัย
หลักสูตรปฐมวัย 

31. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

46,010.00 เพื่อสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียนศูนย์เด็กทั้ง ศูนย์
ภายในต าบลท่าหลวง 

32. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรียน 

21,400.00 เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนศูนย์เด็กทั้ง 3 
ศูนย์ภายในต าบลท่าหลวง 

33. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

32,100.00 เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนศูนย์เด็กทั้ง 3 
ศูนย์ภายในต าบลท่าหลวง 

34. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน 

21,400.00 เพื่อสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 

นักเรียนศูนย์เด็กทั้ง 3 
ศูนย์ภายในต าบลท่าหลวง 

35. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการปฏิบัติธรรมเป็น
พุทธบูชา 

35,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณจริยธรรม 

ประชาชนในเขตต าบลท่า
หลวงและต าบลใกล้เคียง 

36. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 

25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน 

อุดหนุนส านักงานเทศบาล
ต าบลตระการพืชผล 

37. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาควมรุนแรง
ในครอบครัวและสังคม 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทาง
สังคมที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
สตรี เยาวชน และ
ครอบครัว 

เด็ก สตรี เยาวชน ใน
ต าบลท่าหลวง 
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38. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตรี 

15,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรี สตรี หมู่ที่ 1-9 ใน
ต าบลท่าหลวง 

39. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูู้อายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพ มีรายได้ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีการ
พัฒนา 

40. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดอุบลราชธานี 

10,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอ
ตระการพืชผล 

41. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000.00 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุน สภ.โนนกุง 

42. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการประชา
รัฐร่วมใจด้านภัยยาเสพ
ติด (ปักกลด) 

30,000.00 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนใน
หมู่บ้านตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและหันมามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

อุดหนุน สภ.โนนกุง 

43. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดภัย
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า 

33,090.00 เพื่อควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
เลี้ยงในสุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนในสุนัข
และแมวในพื้นที่
ต าบลท่าหลวง 

44. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

65,000.00 เพื่อลดอัตราการป่วยของโรค
ไข้เลือดออก 

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ใส่ทรายอะเบทและ
การพ่นหมอกควัน 

45. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

180,000.00 เพื่อจัดการท าโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 8 โครงการ 

ประชาชนต าบลท่า
หลวง จ านวน 9 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
3 โครงการ 

46. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาไฟปู่าและ
หมอกควันในช่วงแล้ง 

30,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ไฟปู่าและหมอกควันในช่วง
แล้ง 

เพือเป็นค่าใช้ในการ
อบรมรณรงค์การ
ควบคุมไฟป่าการ
ควบคุมไฟป่า 
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47. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
และอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

43,200.00 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญที่มีการเดินทางใน
การใช้รถใช้ถนน 

ตั้งจุดตรวจบริการ
และอ านวยความ
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

48. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
และอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

10,400.00 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญที่มีการเดนทางใน
การใช้รถใช้ถนน 

ตั้งจุดตรวจบริการ
และอ านวยความ
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

49. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน-ประชาชนต าบล
ท่าหลวงต่อต้านยาเสพติด 

0.00 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ต่อต้านภัยยาเสพติดและ
สุขภาพแข็งแรง 

เยาวชน-ประชาชน 
ต าบลท่าหลวง 

50. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการหรือกิจกรรม
เก่ียวกับสาธารณภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน 

8,500.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
อัคคีภัย และสาธารณะ
ภัยต่างๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสาธารภัย 

51. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการบริการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

25,000.00 ส ารวจความพึงพอใจใน
การบบริการตามหลักธรร
มาภิบาล 

จัดท าความพึงพอใจ
ในการบริการ 

52. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000.00 เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

53. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 

18,000.00 เพื่อสถานที่ในการติดต่อ
ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงานนองรัฐและ
สามารถรองรับการ
บริการประชาชน 

อปท.ในพื้นที่ อ าเภอ
ตระการพืชผล 
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