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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจ
ได้รับการคิดเลือกอีกได้  ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ 

  เทศบาลต าบลท่าปลา  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลท่าปลา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง
ตุลาคม พ.ศ.2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าปลาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าปลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น  และเทศบาลต าบลท่าปลาได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา  ประกอบด้วย 

 



 

 

 
  (1) จ.ส.อ.ชัยยุทธ  ธนะปัทม์ สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา ประธานกรรมการ 
  (2) นางนารีรัตน์  ศรีเขื่อนแก้ว สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา  กรรมการ 
  (3) นางละเมียด มหาพราหมณ์ สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา  กรรมการ 
  (4) นายประนอม  ยศต๊ะสา ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (5) นางสุทิม  มีบุญ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (6) นายไพศาล  ม่วงเลียม ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  (7) นายธนูทอง  รอดเกษม ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  (8) นางสาวอรทัย  ตันติศุภรักษ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  (9) นางนพวรรณ  นพศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (10) นายทวีสิทธิ์  พงษ์พินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (11) นางมยุรี  ค ามงคล  รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา กรรมการและเลขานุการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13,14  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากกการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง  ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  สามารถตองสนองความต้องการของประชาชน
ได้ตรงตามความต้องการหรือไม่  อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561  
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา  เป้าหมาย  และงบประมาณที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลท่าปลาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าปลาแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลทาปลา
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าปลา 
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ส่วนที่  2 

การติดตามและประเมินผล 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนา 
“ ท่าปลาเมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”  

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล 
๑)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ

ความต้องการของประชาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒)  ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
๔)  สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ด ารงไว้ 
๖)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านบริการสาธารณะ  

ด้านการศึกษา  ด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
๗)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑)  ขยายระบบการบริหารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ 
๒)  การคมนาคมทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
๓)  ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
๔)  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๕)  พัฒนาการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
๖)  ส่งเสริมการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยยึดแนวพระราชด าริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๗)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้ในการเกษตร 
๘)  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม 
๙)  ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้พอเพียง 
๑๐)  สนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย 
๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเล่นกีฬา  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ       

แข็งแรงและไม่ติดยาเสพติด 
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๑๒)  ประชาชนได้ทราบข่าวสารความรู้จากเทศบาลอย่างทั่วถึง 
๑๓)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
๑๔)  ปรับปรุงสถานที่ท างานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๑๕) พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 

๑.  นโยบายด้านการบริการประชาชน 
๑.๑ ให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง   รวดเร็ว   เปน็ธรรม   และประชาชนพึงพอใจ   

โดยการปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วในงานที่ต้องบริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร์ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย   

๑.๒  จัดให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือบริการประชาชน  ที่ประสงค์จะขอ
ทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
2540 

๑.๓  ปรับด้านการประชาสัมพันธ์  ให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และครอบคลุมรวมถึงให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่มีประโยชน์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสาย  
การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  และทางวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

๑.๔ ให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และสามารถ
ตรวจสอบติดตามได้ เพี่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาถนนทุกแห่งในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
๒.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาด  และร่มรื่น 

๓.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง และแสวงหา

ความร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ 
๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  และ

การสร้างมูลค่าจากขยะ 
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชนในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมกับช่วยกันควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   
๓.๔  ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วน  และจัดตั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลท่าปลา 
๓.๕  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อให้เกิดการบริการ

ที่รวดเร็ว  ปลอดภัย  และครอบคลุมทั่วพื้นที่  โดยถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเป็น
ส าคัญ 

๓.๖  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่าง
จริงจัง 
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๓.๗  ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่อง  การปรับปรุงคุณภาพ  ความสะอาดของอาหารและการ
ยกระดับในเรื่องคุณภาพ  มาตรฐานของร้านแก่ผู้ประกอบการ  

๓.๘  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อไม่ให้ดินไหลพังทลาย ปิดประกาศห้ามตัดไม้ไผ่ใน
ป่าได้บนเนินเขา  

นโยบายด้านการศึกษา  และการกีฬา 
๔.๑  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนภายในเขตเทศบาล 
๔.๒ ส่งเสริมการดื่มนมของนักเรียนทุกคนทุกวันเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่พ่อแม่

ยากจน และนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
๔.๕  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของชุมชน และโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  เสริมสร้างความ

สามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๔.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่

ทันสมัย 
๔.๗  ส่งเสริมการกีฬาให้มีใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์  และการสนับสนุนพัฒนาลาน

กีฬาประจ าชุมชน 
๔.๘  ส่งเสริมการออกก าลังกายให้ทั่วถึงทุกชุมชน 

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
๕.๑  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
๕.๒ จัดสวัสดิการส าหรับผู้สงูอายุ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ส าหรับการท ากิจกรรมสังคมของผู้สูงอายุ  และพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  
๕.๓  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับเด็ก  เยาวชน  และสตรี  

รวมถึงการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด  การอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติด  การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  การจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือต้านยาเสพติด
ส าหรับนักเรียน  เยาวชน และประชาชน  

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
๖.๑  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ 
๖.๒  ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย    
๖.๓  จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  และสาธารณภัย 24 ชั่วโมง 
๖.๔  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่  และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัย 
๖.๕  พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้  ที่ทันสมัยในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๖  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้

ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความปลอดภัย

ในชุมชน  
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๖.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในรูปแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑  จัดให้มีเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล

ในรูปของการแสดงความคิดเห็น   เสนอปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ 
๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนของตนเอง 
๗.๓  ส่งเสริมความเข้มเข็งให้ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของ

คณะกรรมการชุมชนให้มีมีความรู้และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล 
๗.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมและงานของ

เทศบาล  รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าปลาให้มีความรู้  ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆในการให้บริการประชาชน 

 นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
๘.๑ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชมุชน และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
๘.๓ ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน 
๘.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ ในด้านต่าง ๆ ของประชาชน 
๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืน   

นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
๙.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนท่าปลาในอดีต   

เช่น  การละเล่นประเพณีผีตลก  ประเพณีก๋วยสลาก  ให้คงอยู่ และแพร่หลายแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป  
๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอท่าปลาให้เป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 
  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
๑.๒  พัฒนาระบบจราจร 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๓.๑  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๓.๒  พัฒนาระบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒  บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๓  บ าบัดและก าจัดขยะ 
๔.๔  บ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อม 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
๕.๑  พัฒนาและขยายระบบการบริการน้ าประปา 
๕.๒  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
๕.๓  พัฒนาแหล่งน้ า 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑  ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 
๖.๒  อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๓  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๖.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖.๕  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๖  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 
๗.๑  ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 
๗.๒  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
๗.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
๗.๔  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้   และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
เทศบาลต าบลท่าปลา  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (swot)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี   
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีหรือไม่   
 
 
 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. เทศบาลต าบลท่าปลา  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม) (๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓ (เมษายน – มิถุนายน) (๔)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่  ๑   ๒๕๖1 ปีที่  ๒  ๒๕๖2 ปีที่  ๓  ๒๕๖3 ปีที่  ๓  ๒๕๖4 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

16 
 

26,335,800 11 4,921,200 4 957,000 47 38,799,296 78 71,013,296 

๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 9,180,000 2 30,000 2 80,000 3 100,000 11 9,390,000 

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศกึษา 

26 8,762,400 20 7,377,400 19 7,377,400 25 8,087,400 90 31,604,600 

๔. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

11 1,300,000 9 590,000 11 1,290,000 10 880,000 41 4,060,000 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

28 28,192,100 5 7,042,000 5 1,063,500 16 32,425,300 54 68,722,900 

๖. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

65 30,082,432 64 3,462,032 65 18,772,032 81 150,854,032 275 203,170,528 

๗. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
องค์กรและ
บุคลากร 

66 2,881,000 22 3,107,000 24 2,241,000 53 14,873,400 165 
 

43,102,400 

รวม 216 106,733,732 133 27,065,232 130 31,671,532 235 245,885,028 714 431,063,724 

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าปลา 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕62 
 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคมนาคม 

3 6.98 - - 8 8.89 - - 6 100 17 12.23 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 4.65 - - - - - - - - 2 1.44 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

11 25.58 - - 9 10.00 - - - - 20 14.39 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5 11.63 - - 4 4.44 - - - - 9 6.47 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1 2.33 - - 4 4.44 - - - - 5 3.60 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

18 41.86 - - 46 51.11 - - - - 64 46.04 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านองค์กร
และบุคลากร 

5 6.98 - - 19 21.12 - - - - 22 15.83 

รวม 45 100 - - 88 100 - - 6 100 139 100 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕62  จ านวนทั้งสิ้น  133 โครงการ 

๑. จ านวนโครงการที่เสร็จ  45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.83 
๒. โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0 
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   88  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.17 
๔. โครงการที่มีการยกเลิก  ๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐ 
๕. โครงการที่มีการเพ่ิม  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕62 
 
 
ยุทธศาสตร ์

งบปกติ เงินสะสม รวม จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคม 

3 6.98 6 100 9 18.37 9 18.37 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2 4.65 - - 2 4.09 2 4.09 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

11 25.58 - - 11 22.45 11 22.45 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นสิ่งแวดล้อม 

5 11.63 - - 5 10.20 5 10.20 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1 2.33 - - 1 2.04 1 2.04 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

18 41.86 - - 18 36.73 18 36.73 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านองค์กรและบุคลากร 

5 6.98 - - 5 6.12 5 6.12 

รวม 45 100 6 100 51 100 49 100 
 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปี  ๒๕62 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ          
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ        
ที่ได้รับ 

งบประมาณ       
ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
      
      
      
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 เทศบาลต าบลท่าปลา  ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปี 
2562 
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ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่าปลา 
2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 11 3 27.27 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2 100 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 20 11 55 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9 5 55.56 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 5 1 20 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 64 18 28.13 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 22 5 22.73 

รวม 133 45 33.83 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 

เก็บข้อมูลประชาชนเทศบาลต าบลท่าปลา  จ านวน 100 ชุด 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ   (1) ชาย   จ านวน  53  คน   (2)  หญิง     จ านวน  47  คน 
 

2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า  25  ปี จ านวน 11 คน (2)  25 - 40  ปี  จ านวน 29 คน 
  (3)  41 – 60  ปี จ านวน  54 คน (4)  มากกว่า  60  ปี  จ านวน 6 คน 

 
3.  การศึกษา (1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จ านวน 48  คน 
  (2)  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จ านวน 42 คน     
                     (3)  ปริญญาตรี   จ านวน 10 คน      (4)  สูงกว่าปริญญาตรี  -  

     
4.  อาชีพ (1)  รับราชการ จ านวน 9 คน (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย จ านวน 37 คน 

   (3)  รับจ้าง/เกษตรกร  จ านวน 45 คน (4)  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 9 คน 
          (5)  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

 
ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน 

            ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.81 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.87 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.89 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.83 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.90 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.00 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

รวมคะแนน 7.91 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านคมนาคม  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใน คิดเป็น  7.91 คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.81 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.90 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.81 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.86 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.92 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.96 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.07 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

รวมคะแนน 7.89 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใน คิดเป็น  7.89 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.74 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.76 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.82 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.88 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.90 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.82 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 

รวมคะแนน 7.83 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านการศึกษา  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใน คิดเป็น  7.83 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.32 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.44 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.88 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.33 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.12 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.45 
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.66 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

รวมคะแนน 7.32 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใน คิดเป็น  7.32 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.71 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.75 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.68 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.72 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.77 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.77 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.52 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.89 

รวมคะแนน 7.76 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใน คิดเป็น  7.76 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.04 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.12 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.99 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.12 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.12 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.33 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.77 

รวมคะแนน 7.09 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านสังคม  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใน คิดเป็น  7.09 คะแนน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 

ประเด็นการพัฒนา 
ความพึงพอใจ 
(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.88 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.77 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.22 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.55 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.88 

รวมคะแนน 7.24 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใน คิดเป็น  7.24 คะแนน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุง

แก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก จัดให้มีการ
อบรมให้
ความรู้การ
จัดท าแผน
ทุกปีและให้
มีการบรรจุ
โครงการให้
สอดคล้อง
กับ
สถานะการ
คลังของ
ท้องถิ่น 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ ควร
ด าเนินงาน
ตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้
อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน  จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็น
ปัจจัยส าคัญ
ในการน าพา
องค์กรไปสู่
เป้าหมายที่
ต้องการ 
ผู้บริหารทุก
ระดับควรให้
ความส าคัญ
และท าความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับกล
ยุทธ์  
ตัวชี้วัด 
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โครงการ/
กิจกรรม/
ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/
อุปสรรคที่
สะท้อนไปสู่
การบรรลุ
เป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ ใช้
งบประมาณ
ตาม
โครงการที่
ก าหนดขึ้น
ตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

- หน่วยงาน
เห็น
ความส าคัญ
ในการจัดท า
โครงการโดย
ค านึงถึง
ตัวชี้วัดที่
ก าหนด
เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับการ
ปฏิบัติงาน 
- หัวหน้า
ส่วนราชการ 
และ
บุคลากรให้
ความร่วมมือ
ในการร่วม
จัดโครงการ
ที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัด



 

 

หน่วยงานที่
ต้องจัดส่ง
ข้อมูล
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
เมื่อ
ด าเนินการ
เสร็จ
เรียบร้อย
แล้วเพ่ือให้
สามารถน า
ข้อมูลไป
สรุปผลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562 
เทศบาลต าบลท่าปลา ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคมนาคม 

11 4,921,200.00 4 957,000.00 47 38,799,296.00 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 30,000.00 2 60,000.00 3 50,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

20 7,673,000.00 19 7,478,000.00 25 8,193,000.00 
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4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

9 590,000.00 11 1,100,000.00 10 690,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

5 7,042,000.00 5 1,063,500.00 16 32,425,300.00 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

64 3,772,032.00 65 18,772,032.00 81 150,854,032.00 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านองค์กร
และบุคลากร 

22 3,037,000.00 24 2,241,000.00 53 14,873,400.00 

รวม 133 27,065,232.00 130 31,671,532.00 235 245,885,028.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
                                                                               เทศบาลต าบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

11.0 8.27 4,921,200.00 18.18 3.0 5.88 2,030,000.00 22.93 2.0 7.41 1,849,733.00 33.33 2.0 7.41 1,849,733.00 33.35 2.0 8.00 1,849,733.00 33.79 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2.0 1.50 30,000.00 0.11 1.0 1.96 10,000.00 0.11 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

20.0 15.04 7,673,000.00 28.35 10.0 19.61 4,752,350.00 53.68 10.0 37.04 2,960,590.20 53.35 10.0 37.04 2,960,590.14 53.38 9.0 36.00 2,892,433.81 52.83 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

9.0 6.77 590,000.00 2.18 5.0 9.80 460,000.00 5.20 3.0 11.11 259,065.00 4.67 3.0 11.11 259,065.00 4.67 3.0 12.00 259,065.00 4.73 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

5.0 3.76 7,042,000.00 26.02 1.0 1.96 250,000.00 2.82 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 64.0 48.12 3,772,032.00 13.94 27.0 52.94 1,070,000.00 12.09 9.0 33.33 416,050.00 7.50 9.0 33.33 412,550.00 7.44 8.0 32.00 409,550.00 7.48 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
องค์กรและบุคลากร 

22.0 16.54 3,037,000.00 11.22 4.0 7.84 280,000.00 3.16 3.0 11.11 63,927.50 1.15 3.0 11.11 63,927.50 1.15 3.0 12.00 63,927.50 1.17 

รวม 133.0   27,065,232.00   51.0   8,852,350.00   27.0   5,549,365.70   27.0   5,545,865.64   25.0   5,474,709.31   
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ข้อมูล ณ 25/10/2559 

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
เทศบาลต าบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  รวม  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 2 18.18 9 81.82 11 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 2 100 2 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 10 50.00 10 50.00 20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 33.33 6 66.67 9 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 0 0.00 5 100 5 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 9 14.06 55 85.94 64 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 3 13.64 19 86.36 22 

รวม 27 20.30 106 79.70 133 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี  (๒๕61-๒๕๖4) 
เทศบาลต าบลท่าปลา  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม       
1. โครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา (โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) 1,000,000 995,000     
2. โครงการปรับปรุงเมรุวัดเนินสว่าง (โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ) 1,000,000 854,733     
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000 9,300     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 26,500     
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 30,000 29,955     
6 โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สู้วัย 30,000 -     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา       

7 โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าชุมชน 25,000 21,900     
8 โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้อง 45,000 43,898     

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 435,550 394,140     
11 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลท่าปลา 
10,000 39,911     

10 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา 10,000 6,400     
11 โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา 10,000 9,913     
12 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลท่าปลา 
104,000 89,594.92     

23 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 79,732     
14 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1,352,000 1,058,647.07     
15 โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 2,600,000 1,858,000     
16 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือด้อย

โอกาส 
70,000 23,640     

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       
17 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลท่าปลา 10,000      
18 โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย 30,000 22,150     
19 โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย 100,000 93,000     
20 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 30,000 30,000     
21 โครงการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 100,000 40,000     
22 โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก 200,000 195,615     

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
23 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองการประปา 250,000 250,000     

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม       
24 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 100,000      
25 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 5,000 2,500     
26 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 
200,000 -     

27 โครงการอุดหนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์  ให้แก่ท่ีท าการปกครอง อ าเภอท่าปลา 

25,000 25,000     

28 โครงการ  TO  BE NUMBER  ONE 5,000 -     
29 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลท่าปลาต้านยาเสพติด 130,000 127,725     

        

24 



 

 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

30 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  เพ่ือ
ป้องกันปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน 

170,000 164,520     

31 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 5,200     
32 โครงการฝึกอบรม  อปพร. เทศบาลต าบลท่าปลา 10,000 -     
33 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 -     
34 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน “แบบตา

สับปะรด” 
10,000 -     

35 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง 30,000 -     
36 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 27,200     
37 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 10,000 -     
38 โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดสดเทศบาลต าบลท่าปลา 30,000 -     
39 โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000 19,599     
40 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก, ไข้สมองอักเสบ 

ไขช้ิกคุณกุนยา, ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009, ไข้หวัดนก ฯลฯ) 
60,000 54,028     

41 โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 15,000 14,700     
42 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนหลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลต าบลท่าปลา) 
60,000 60,000     

43 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/
ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2562 

20,000 20,000     

44 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และท้องถิ่น 20,000 8,425     
45 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 5,000 -     
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

46 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 10,000 500     
47 โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากรเทศบาลต าบลท่าปลาเข้าร่วมการ 

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
20,000      

48 โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอ าเภอท่าปลา 250,000 155,500     
49 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 10,000 -     
50 โครงการประเพณีก๋วยสลาก 10,000 10,000     
51 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2,878,800 2,872,700     
52 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ 1,401,600 1,284,800     
53 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 24,000 18,000     

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร       
54 โครงการจัดท าวารสารเทศบาลต าบลท่าปลา 30,000 30,000     
55 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 30,000 16,671.50     
56 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร 200,000 -     
57 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าปลา 20,000 17,256     
58 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 14,990     
59 พัดลมตั้งพ้ืนแบบปรับยกสูง 1,600 1,159     
60 พัดลมไอเย็น 7,000 6,990     
61 ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังล่าง 9,900 9,900     
62 ตู้เย็น 25,000 22,900     
63 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000 16,000     
64 ตู้เหล็ก 16,500 14,400     
65 ชุดไฟฉุกเฉิน 6,000 6,000     
66 ชุดดับเพลิง 35,100 35,100     
67 ชุดหมีซ้อมดับเพลิงแบบมีแถบสะท้อนแสง 25,200      
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

68 หัวฉีดน้ าดับเพลิง 6,000 6,000     
69 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าปลา 

20,000 20,000     

70 เครื่องซักผ้า (กองศึกษา) 18,000 13,990     
71 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 10,200 3,424     
72 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี 17,000 17,000     
73 เครื่องตัดหญ้า 11,000 10,914     
74 เครื่องตัดหญ้า  (กองสาธารณสุข) 11,000 10,914     
75 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองช่าง) 22,000 22,000     
76 ตู้เหล็ก  (กองสวัสดิการ) 5,500 4,800     
77 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000 16,000     
78 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2 บานเปิด  (กองประปา) 5,500 4,800     
79 พัดลม 3,400 2,780     
80 รถจักรยานยนต์ 40,800 40,000     
81 เครื่องตัดหญ้า 11,000 10,486     
82 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4,300 4,300     
83 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot  Matrix Printer  แบบแคร่สั้น 10,000 10,000     
84 เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 2,500     

 
ข้อมูล ณ 25/10/2559 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม       
85 โครงการต่อท่อน้ าพระราชด าริ 498,000 498,000     
86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเทศบาล 8 (หน้าวัดเนินสวน – บ้านนาย

รวน  เหล็กแดง) 
498,900 497,000     

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเทศบาล 9 (Boxconvert – บ้านนาย
จรัส  ธนะปัทม์) 

498,900 497,000     

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเทศบาล 22 (บ้านนายบ าเรอ เพชรจรูญ 
– บ้านนายโสพิศ  อินอ าพันธ์ 

498,900 498,000     

89 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเทศบาล  499,000 497,000     
90 โครงการปรับภูมิทัศน์เทศบาลต าบลท่าปลา 1,600,000 1,264,000     
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
  ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลท่าปลา  ฉบับนี้สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สรุปผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน  (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน  2562)  มีดังนี้ 
  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่า
ปลาได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  จ านวน
โครงการทั้งหมด  133  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จ านวน
โครงการ
ตามเทศ
บัญญัติ 

จ านวน
โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านคมนาคม 

11 3 3 2,030,000 2,030,000 1,859,033 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 2 2 60,000 60,000 56,455 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

20 11 11 4,741,550 4,731,550 3,585,684.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

9 6 5 470,000 460,000 380,765 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

5 1 1 250,000 250,000 250,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านสังคม 

64 30 18 5,579,400 5,139,400 4,870,397 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้านองค์กรและ
บุคลากร 

22 5 5 300,000 100,000 83,927.50 

รวม 133 58 45 13,430,950 12,770,950 11,086,262.49 
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  3 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  27.27  ด าเนินการไปแล้ว  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.27 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  100  ด าเนินการไปแล้ว  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  11
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55  ด าเนินการไปแล้ว  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55 
 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  6 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.67  ด าเนินการไปแล้ว  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.56 
 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  1
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20  ด าเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20 
 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  30 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  46.88  ด าเนินการไปแล้ว 18 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28.13 
 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 22  โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ  5 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.73  ด าเนินการไปแล้ว  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.73 
 
 
  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ยุทธศาสตร์ 
  - โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (ปี 2562) จ านวน 133 โครงการ 
  - โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562  จ านวน  58 โครงการ 
  - โครงการที่ได้ด าเนินการแลว้  จ านวน  45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.83 
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ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบลท่าปลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียง
ข้อร้องทุกข์ต้องการให้เทศบาลฯ ด าเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดข้ึนเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้  ประชาชนใน
พ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 
 
ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
  ปัญหา 
  - เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
  - ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
  - ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
  อุปสรรค 
  - อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 
  - เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
  อุปสรรค 
  - เทศบาลต าบลท่าปลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
  - เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง
ไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าปลา  มีระดับความส าเร็จที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  การด าเนินงานของเทศบาล 
  - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  - เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ จึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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  การบริการประชาชน 
  - ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ
และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 
  - ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ 
  - ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล 
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ภาคผนวก 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท. (e-plan) 



ค ำน ำ 

 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา  จึงได้ด าเนินการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าปลา ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอในสูงสุด 

 

 

 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        เทศบาลต าบลท่าปลา 

 

 

 

 



สำรบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า 

 ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    1 

 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล       3 

ส่วนที่  2 การติดตามและประเมินผล        5 

ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      10 

ส่วนที่  4 สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ       29 

ภาคผนวค 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้อง 

 

 

 

 



 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 

  

 

โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.ทต.ท่าปลา 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็กใน ศพด.ทต.ท่าปลา 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 



โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  ศพด.ทต.ท่าปลา 

 

 

 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ศพด. ทต.ท่าปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนท่าปลา 1 

 

 

 

โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลา 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองการประปา 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

โครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 

 

 

 

 



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก 

 

 

 

 



 

โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย 

 

 

ขุดฝังกลบบ่อขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อถังขยะ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปี  2562 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการด้านคมนาคม 

1. โครงการต่อท่อน้ าพระราชด าริ 

 

 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเทศบาล 8 (หน้าวัดเนินสวน – บ้านนายรวน  เหล็กแดง) 



 

 

 

 

 

 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเทศบาล  ถนนเทศบาล  9  (Box convet- บ้านนายจรัส  ธนะปัทม์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเทศบาล  22 
(บ้านนายบ้าเรอ  เพ็ชรจรูญ – บ้านนายโสพิศ  อินอ้าพันธ์) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 
6. โครงการปรับภูมทัศน์เทศบาลต าบลท่าปลา 
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