
คาํนํา 

 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ขอ 13 และขอ 14 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลา  จึงไดดําเนินการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลา ประจํางบประมาณ  
พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม  2561) ข้ึน  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถ
เปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาเทศบาล สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอในสูงสุด 
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ประกอบดวย 
  (1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาํหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และ
อาจไดรับการคิดเลือกอีกได  ซึ่งตามระเบียบขอ 28 นี้ 

  เทศบาลตําบลทาปลา  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลทาปลา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และ ขอ 14 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ (1) กําหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลทาปลาเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลา จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลทาปลาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น  และเทศบาลตําบลทาปลาไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลา  ประกอบดวย 

 



 
 

 
  (1) จ.ส.อ.ชัยยุทธ  ธนะปทม สมาชิกสภา ทต.ทาปลา ประธานกรรมการ 
  (2) นางนารีรัตน  สุรินทรโท สมาชิกสภา ทต.ทาปลา  กรรมการ 
  (3) นางละเมียด มหาพราหมณ สมาชิกสภา ทต.ทาปลา  กรรมการ 
  (4) นายประนอม  ยศตะสา ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  (5) นางสุทิม  มีบุญ  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  (6) นายไพศาล  มวงเลียม ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 
  (7) นายธนูทอง  รอดเกษม ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 
  (8) นางสาวอรทัย  ตันติศุภรักษ  ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
  (9) นางนพวรรณ  นพศิริ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (10) นายทวีสิทธิ์  พงษพินิจ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (11) นางมยุรี  คํามงคล  รองปลัดเทศบาลตําบลทาปลา กรรมการและเลขานุการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13,14  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจ
หนาที่  ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  (4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 14 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนนิการ ซึ่งไดจากกการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
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  (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 
  ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นน้ัน มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะช้ีใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไววาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดต้ังไวหรือไม มากนอยเพียงใด  และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง  ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ  สามารถตองสนองความตองการของประชาชน
ไดตรงตามความตองการหรือไม  อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ีจะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561  
เปนหลักเน่ืองจากไดกําหนดระยะเวลา  เปาหมาย  และงบประมาณที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลที่
เขาใจไดงาย 
 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังน้ี 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
 
 



 
 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายก ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลทาปลาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไข
และปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลทาปลาแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลทาปลา
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาปลา 
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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ  4  ป  (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) 

ของเทศบาลตําบลทาปลา 
 
วิสัยทัศนการพัฒนา  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
“ ทาปลาเมืองนาอยู    ชุมชนเขมแข็ง    สิง่แวดลอมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยูดีกินดี ”  

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล 
๑)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ

ความตองการของประชาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒)  กอสรางและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนและเกิด

ประโยชนสูงสุด 
๔)  สนับสนุน  สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน  เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
๕)  สงเสริมและอนุรักษศลิปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอันดีงานและภูมิปญญาทองถิ่น

ใหดํารงไว 
๖)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  เชน  ดานสุขภาพอนามัย  ดานบริการสาธารณะ  

ดานการศึกษา  ดานสวัสดิการและนันทนาการ 
๗)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
๑)  ขยายระบบการบริหารดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอ 
๒)  การคมนาคมทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย และมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
๓)  สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 
๔)  สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
๕)  พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐใหมปีระสิทธิภาพ 
๖)  สงเสริมการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยยึดแนวพระราชดําริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๗)  พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือใหในการเกษตร 
๘)  อนุรักษ  ฟนฟูและปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสวยงาม 
๙)  ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหพอเพียง 
๑๐)  สนับสนุนการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย 
๑๑) สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน มีทักษะการเลนกีฬา  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ       

แข็งแรงและไมติดยาเสพติด 
๑๒)  ประชาชนไดทราบขาวสารความรูจากเทศบาลอยางทั่วถึง 
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๑๓)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 
๑๔)  ปรับปรุงสถานที่ทํางานและจัดหาเครือ่งมือเครื่องใชที่ทันสมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
๑๕) พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของเทศบาลไดอยางครอบคลุมทั่วถึงและเปนธรรม 

 
นโยบายการพฒันาของนายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 

๑.  นโยบายดานการบริการประชาชน 
๑.๑ ใหบริการประชาชนดวยความถูกตอง   รวดเร็ว   เปนธรรม   และประชาชนพึงพอใจ   

โดยการปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานใหรวดเร็วในงานที่ตองบริการประชาชน เชน งานทะเบียนราษฎร การ
ชวยเหลือผูประสบภัย   

๑.๒  จัดใหมศีนูยรวมขอมูลขาวสารของทางราชการ  หรือบริการประชาชน  ที่ประสงคจะขอ
ทราบขอมูลขาวสารทางราชการที่สามารถเปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

๑.๓  ปรับดานการประชาสัมพันธ  ใหมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และครอบคลุมรวมถึงใหมี
การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานอ่ืนที่มีประโยชนใหประชาชนทราบทางเสียงตามสาย  
การประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และทางวารสาร  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ  

๑.๔ ใหมีศูนยรับเรื่องรองทุกข รองเรียน เพ่ือเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา และสามารถ
ตรวจสอบติดตามได เพ่ีอเปนการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

๒.  นโยบายดานการพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐาน 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาถนนทุกแหงในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
๒.๒ กอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้าเพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือปองกันการเกิดปญหานํ้าทวมขัง 
๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสวยงาม  สะอาด  และรมรื่น 

๓.  นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓.๑ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพไมใหมีปญหาขยะตกคาง และแสวงหา

ความรวมมือกับทองถิ่นอ่ืนเพ่ือจัดการปญหาขยะแบบบูรณาการ 
๓.๒ สนับสนุนสงเสริมใหความรูแกประชาชนและนักเรียนในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  และ

การสรางมูลคาจากขยะ 
๓.๓ สงเสริมสนับสนุกการมสีวนรวมของประชาชน  และชุมชนในการดูและรักษาสิ่งแวดลอม

พรอมกับชวยกันควบคุมและกําจัดมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคณุภาพชีวิตของประชาชน   
๓.๔  สงเสริมการใหบริการสาธารณสุขตามภารกิจที่ถายโอนใหครบถวน  และจัดต้ัง

ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลตําบลทาปลา 
๓.๕  ปรับปรุงระบบการใหบริการดานงานปองกันและระงับโรคติดตอ เพ่ือใหเกิดการบริการ

ที่รวดเร็ว  ปลอดภัย  และครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  โดยถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเปน
สําคัญ 

๓.๖  สงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มสีวนรวมในการบริการสาธารณสุขอยาง
จริงจัง 

๓.๗  สงเสริมการใหความรูในเรื่อง  การปรับปรุงคุณภาพ  ความสะอาดของอาหารและการ
ยกระดับในเรื่องคุณภาพ  มาตรฐานของรานแกผูประกอบการ  
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๓.๘  สงเสริมการรักษาทรัพยากรปาไม เพ่ือไมใหดินไหลพังทลาย ปดประกาศหามตัดไมไผใน
ปาไดบนเนินเขา  

นโยบายดานการศึกษา  และการกีฬา 
๔.๑  สงเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนภายในเขตเทศบาล 
๔.๒ สงเสริมการด่ืมนมของนักเรียนทุกคนทกุวันเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับถายโอน 
๔.๔ สงเสรมิสนับสนุนทุนการศึกษาหรือคาใชจายในการศกึษา สําหรับนักเรียนที่พอแม

ยากจน และนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 
๔.๕  สงเสริมกิจกรรมกีฬาของชุมชน และโรงเรียนเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  เสริมสรางความ

สามัคคี และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
๔.๖ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยจัดใหมีหองสมดุแหงการเรียนรูที่

ทันสมัย 
๔.๗  สงเสริมการกีฬาใหมีใชพ้ืนที่วางเปลามาใชประโยชน  และการสนับสนุนพัฒนาลาน

กีฬาประจําชุมชน 
๔.๘  สงเสริมการออกกําลังกายใหทั่วถึงทกุชุมชน 

นโยบายดานการพฒันาสังคม  และสงเสรมิคุณภาพชีวิตประชาชน 
๕.๑  สงเสริมผูดอยโอกาส  ผูพิการ  และผูยากไรใหไดรับการดูแลชวยเหลือ 
๕.๒ จัดสวัสดิการสําหรับผูสงูอายุ  สงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุ  เพ่ือเปนศูนยกลาง

สําหรับการทํากิจกรรมสังคมของผูสูงอายุ  และพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  
๕.๓  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใหความรูในดานตางๆ กับเด็ก  เยาวชน  และสตร ี 

รวมถึงการรวมกลุม และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
 ๕.๔  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการปองกันภัยจากยาเสพติด  การอบรมใหความรู

เกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเสรมิสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง  การจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือตานยาเสพติด
สําหรับนักเรียน  เยาวชน และประชาชน  

นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยในชวิีต  และทรัพยสิน 
๖.๑  ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหสวางปลอดภัยในทกุพ้ืนที่ 
๖.๒  ติดต้ังสัญญาณเตือนภัยในจุดชุมชนหนาแนนและเสีย่งภัย    
๖.๓  จัดต้ังศูนยรับแจงเหตุเพลิงไหม  และสาธารณภัย 24 ช่ัวโมง 
๖.๔  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงใหครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  และใหความรูในเรื่องสาธารณภัย 
๖.๕  พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช  ที่ทันสมัยในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๖  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความรู

ความสามารถ และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 
๖.๗ สงเสรมิสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลความปลอดภัย

ในชุมชน  
๖.๘ สงเสรมิสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลืองานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ในรูปแบบอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน 
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๗.๑  จัดใหมีเวทีประชาคมเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล
ในรูปของการแสดงความคิดเห็น   เสนอปญหาและความตองการในดานตาง ๆ 

๗.๒ สงเสรมิสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดยจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

๗.๓  สงเสริมความเขมเข็งใหชุมชนในทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชนใหมีมีความรูและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล 

๗.๔  สงเสริมใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกิจกรรมและงานของ
เทศบาล  รวมถึงความรูความเขาใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลทาปลาใหมีความรู  ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  และปรบัเปลี่ยนทัศนคติตางๆในการใหบริการประชาชน 

 นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ  และการสรางเศรษฐกิจชุมชน 
๘.๑ สงเสรมิการฝกอาชีพ และการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

ประกอบอาชีพอยางยั่งยืน 
๘.๒ สงเสรมิสนับสนุนสินคาชุมชน และพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
๘.๓ ปรับปรุงและพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน 
๘.๔ สงเสรมิการประกอบอาชีพ และการสรางรายได ในดานตาง ๆ ของประชาชน 
๘.๕ สงเสรมิสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชนใหแข็งแรงและย่ังยืน   

นโยบายดานการทองเที่ยว การสงเสริมวัฒนธรรม และประเพณทีองถ่ิน 
๙.๑ จัดกิจกรรมสงเสริมฟนฟูวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนทาปลาในอดีต   

เชน  การละเลนประเพณีผีตลก  ประเพณกีวยสลาก  ใหคงอยู และแพรหลายแกเยาวชน และบุคคลทั่วไป  
๙.๒ สงเสรมิสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงการทองเที่ยว ในเขตอําเภอทาปลาใหเปนที่

รูจักอยางกวางขวาง 
 
  

แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานคมนาคม 
๑.๑  กอสราง ปรับปรุง และ บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 
๑.๒  พัฒนาระบบจราจร 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๒.๑  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๓.๑  เพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
๓.๒  พัฒนาระบบการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๓.๓  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
๔.๑  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๒  บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๔.๓  บําบัดและกําจัดขยะ 
๔.๔  บํารุงรักษาสภาวะแวดลอม 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
๕.๑  พัฒนาและขยายระบบการบริการนํ้าประปา 
๕.๒  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
๕.๓  พัฒนาแหลงนํ้า 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
๖.๑  ปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ  และโรคไมติดตอ 
๖.๒  อนุรักษ  สงเสริม  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
๖.๓  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๖.๔  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๖.๕  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๖  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร 
๗.๑  ประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
๗.๒  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
๗.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
๗.๔  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช   และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  3 
การประเมิน/ติดตาม 
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เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
ดําเนนิการ 

สวนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่  ๒ การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น  (swot)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาสี่ป   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสีป่   
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาสีป่หรือไม   
 
 
 
 
 

แบบที ่ ๑  แบบช่วยกาํกบัการจดัทาํแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ของท้องถิน่ 

แบบท่ี  ๒  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลทาปลา 
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สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่

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

 
สวนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา  4  ป 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ป 
 

 
ยุทธศาสตร 

ปที่  ๑   ๒๕๖1 ปที่  ๒  ๒๕๖2 ปที่  ๓  ๒๕๖3 ปที่  ๓  ๒๕๖4 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
คมนาคม 

16 
 

26,335,800 3 160,000 4 957,000 47 38,799,296 70 66,252,096 

๒. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

4 9,180,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 11 9,440,000 

๓. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

26 8,762,400 19 7,377,400 19 7,377,400 25 8,087,400 89 31,604,600 

๔. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

11 1,300,000 9 780,000 11 1,290,000 10 880,000 41 4,250,000 

๕. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

28 28,192,100 0 0 5 1,063,500 16 32,425,300 49 61,680,900 

๖. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคม 

65 30,082,432 56 3,462,032 57 18,462,032 73 150,544,032 251 202,550,528 

๗. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
องคกรและ
บุคลากร 

66 2,881,000 22 3,107,000 23 2,211,000 55 14,963,300 166 
 

23,162,300 

รวม 216 106,733,732 111 14,966,432 121 31,440,932 229 245,799,328 679 398,940,424 

 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาป  ๒๕61 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการทีมี่
การยกเลิก 

จํานวนโครงการทีมี่
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๑.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคมนาคม 

0 0 5 2.31 7 3.24 - - 4 1.85 16 7.40 

๒. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

0 0 - - 4 1.85 - - - - 4 1.85 

๓. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 

2 0.93 5 2.31 18 8.33 - - 1 0.46 26 12.03 

๔. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

- - 2 0.93 9 4.17 - - - - 11 5.10 

๕. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- - - - 27 12.50 - - 1 0.46 28 12.96 

๖. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

6 2.78 9 4.17 50 23.15 - - - - 65 30.10 

๗. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

1 3.46 1 0.46 64 29.63 - - - - 66 30.55 

รวม 9 4.17 22 10.18 179 82.87 - - 6 2.78 216 100 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ผลการดําเนินงาน ป ๒๕61  จํานวนทั้งสิ้น  216 โครงการ 

๑. จํานวนโครงการที่เสร็จ  9  โครงการ  คิดเปนรอยละ  4.17 
๒. โครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ  22  โครงการ  คิดเปนรอยละ  10.18 
๓. โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ   179  โครงการ  คิดเปนรอยละ 82.87 
๔. โครงการที่มีการยกเลิก  ๐  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๐ 
๕. โครงการที่มีการเพ่ิม  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ  2.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเบิกจายงบประมาณป  ๒๕61 
 
 งบปกติ เงินสะสม รวม จํานวนโครงการ
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ยุทธศาสตร ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอยละ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคมนาคม 

- - - - - - - - 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

- - - - - - - - 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 

7 26.92 - - - - 7 26.92 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 

2 7.69 - - - - 2 7.69 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- - - - - - - - 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

15 57.70 - - - - 15 57.70 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานองคกรและบุคลากร 

2 7.69 - - - - 2 7.69 

รวม 26 100 - - - - 26 100 

 
 
สวนที่  ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนนุระบุวัตถุประสงค 
โครงการที่ไดรบัเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ประจําป  ๒๕61 

 
โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 
ดําเนนิการ          
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิการ 

งบประมาณ        
ที่ไดรับ 

งบประมาณ       
ที่เบิกจายไป 

- - - - - - 
      
      
      
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 เทศบาลตําบลทาปลา  ไมไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ประจําป 
2561 
 
 
 
 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับ วิเคราะหปญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแกไข/ขอเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ มี

โครงการที่ต้ังไวในแผนพัฒนาเปนจํานวนมาก 
จัดใหมีการอบรมใหความรูการจัดทําแผนทกุป
และใหมีการบรรจุโครงการใหสอดคลองกับ
สถานะการคลงัของทองถิ่น 

2 การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
บางครั้งอาจไมครบตามแผน หรืออาจมีความลาชาไม
เปนตามแผนทีต้ั่งไว 

ควรดําเนินงานตามแผนที่ไดกาํหนดไวอยาง
ตอเน่ือง 

3 บุคลากรสวนใหญขาดความรู/ความเขาใจเรื่องแผน  
จึงไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เปนปจจัยสําคัญในการบรรลเุปาหมายตามแผนที่
กําหนดไว 

แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสู
เปาหมายที่ตองการ ผูบริหารทุกระดับควรให
ความสําคัญและทําความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธ  
ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ 
ปญหา/อุปสรรคที่สะทอนไปสูการบรรลุ
เปาหมายอยางจริงจัง 

4 งบประมาณที่ไดรับไมเหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใชงบประมาณตามโครงการที่กําหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตาม
แผนปฏิบัติไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง 
เน่ืองมาจากเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของทางราชการ 
เชน เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณตาง ๆ 

- หนวยงานเห็นความสําคัญในการจัดทํา
โครงการโดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
- หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรใหความ
รวมมือในการรวมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานอ่ืนที่ได
ขอมูลลาชา 

ควรเรงรัดหนวยงานที่ตองจัดสงขอมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวเพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปสรุปผลได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ป ป 2561 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคมนาคม 

16 26,335,800 3 160,000 4 957,000 47 38,799,296 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

4 9,180,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 

26 8,762,400 19 7,377,400 19 7,377,400 25 8,087,400 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

11 1,300,000 9 780,000 11 1,290,000 10 880,000 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

28 28,148,600 0 0 5 1,063,500 16 32,425,300 

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

65 30,082,432 56 3,462,032 57 18,462,032 73 150,544,032 

7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

66 2,881,000 22 3,107,000 23 2,211,000 55 14,963,300 

รวม 216 106,733,732 111 14,966,432 121 31,440,932 229 245,799,328 
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                                                                                                                                 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
                                                                               เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คมนาคม 

16.0 7.41 26,335,800.00 24.67 6.0 5.50 2,105,800.00 12.49 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

4.0 1.85 9,180,000.00 8.60 2.0 1.83 30,000.00 0.18 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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

26.0 12.04 8,762,400.00 8.21 17.0 15.60 7,370,600.00 43.72 5.0 29.41 834,340.62 37.24 5.0 29.41 834,340.62 37.24 5.0 29.41 834,340.62 37.24 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

11.0 5.09 1,300,000.00 1.22 6.0 5.50 470,000.00 2.79 1.0 5.88 20,000.00 0.89 1.0 5.88 20,000.00 0.89 1.0 5.88 20,000.00 0.89 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

28.0 12.96 28,192,100.00 26.41 7.0 6.42 284,500.00 1.69 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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 65.0 30.09 30,082,432.00 28.18 34.0 31.19 5,949,400.00 35.29 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
องคกรและบุคลากร 

66.0 30.56 2,881,000.00 2.70 37.0 33.94 648,300.00 3.85 1.0 5.88 91,920.00 4.10 1.0 5.88 91,920.00 4.10 1.0 5.88 91,920.00 4.10 

รวม 216.0   106,733,732.00   109.0   16,858,600.00   17.0   2,240,348.62   17.0   2,240,348.62   17.0   2,240,348.62 
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รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจายงบประมาณ ป 2561 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

ยุทธศาสตร ผานเกณฑ รอยละ  ไมผานเกณฑ รอยละ  รวม  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 0 0.00 16 100 16 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 0 0.00 4 100 4 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 5 19.23 21 80.77 26 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1 9.09 10 90.91 11 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 0 0.00 28 100 28 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 10 15.38 55 84.62 65 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร 1 1.52 65 98.48 66 

รวม 17 7.87 199 92.13 216 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ป  (๒๕61-๒๕๖4) 
เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดติถ 

 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม       
1. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 2 (สะพานหลงัเกษตร-ถนน

เทศบาล 7) 
500,000      

2. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 22 (บานสท.ประนอม  ยศตะ
สา) 

494,000      

3. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 23 (หนาบานดาบดาว) 494,600      
4. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 3 (สี่แยกขึ้นอําเภอ-บานตแวน) 102,700      
5. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 7 (บานปาหนาม-สี่แยกบานนาง

มยุรี  คํามงคล) 
484,500      

6 โครงการจัดการจราจร 30,000      
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ       
7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 10,000      

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 20,000      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา       
9 โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพใหแกที่อานหนังสือพิมพประจําชุมชน 25,000 5,160     
10 โครงการเอยอายสอนนอง 40,000      

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 365,000      
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจายจริง 
(บาท) 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

12 โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กใหแกผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาปลา 

10,000      

13 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาปลา 10,000      
14 โครงการเผยแพรผลการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาปลา 10,000      
15 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลทาปลา 
104,000 11,330.76     

16 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 10,000      
17 โครงการกอสรางปายช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาปลา 150,000      
18 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูใหแกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลทาปลา 
5,000      

19 โครงการวันเด็กแหงชาติ 80,000 79,927     
20 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนโรงเรียนสวางวิทย 52,000      
21 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนทาปลาอนุสรณ 1 1,289,600 171,869.86     
22 โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนสวางวิทย 100,000      
23 โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนทาปลาอนุสรณ 1 2,480,000 637,000     
24 โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาใหแกนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือดอย

โอกาส 

150,000      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิง่แวดลอม       
25 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลทาปลา 10,000      
26 โครงการรวมพลังชุมชนคนทาปลาลดปญหาขยะมูลฝอย 30,000      
27 โครงการขุดฝงกลบบอขยะมูลฝอย 100,000      
28 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก 30,000      
29 โครงการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม 100,000 20,000     
30 โครงการรักษปาชุมชนหวยภูนก 200,000      
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ลําดับ

ที่ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
31 โครงการจัดซื้อรถเข็นลากพวง 2 ลอมอเตอรไซค 2,000      
32 โครงการซื้อเลื่อยไฟฟา 6,500      
33 โครงการจัดซื้อสวานไรสาย 4,000      
34 โครงการจัดซื้อมาตรวัดนํ้าขนาด  4 น้ิว 26,000      
35 โครงการจัดซื้อมาตรวัดนํ้าขนาด  6 น้ิว 45,000      
36 โครงการจัดซื้อสายทอคอควาย  3 น้ิว 30,000      
37 โครงการจัดซื้อสายทอคอควาย  4 น้ิว 30,000      
38 โครงการกอสรางโรงสูบนํ้าแบบแพลอยตามแบบสํานักงานทรัพยากรนํ้า

ภาค 1 กรมทรพัยากรนํ้า 
166,000      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงัคม       
39 โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 100,000      
40 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 5,000      
41 โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
200,000 178,132     

42 โครงการอุดหนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ  ใหแกที่ทําการปกครอง อําเภอทาปลา 

10,000 10,000     

43 อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี อําเภอทาปลา ใหแกทีท่ําการ
ปกครองอําเภอทาปลา 

5,000      

44 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลอืประชาชนผูประสบภัย/
ผูดอยโอกาส ใหแก เหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 

10,000 10,000     

45 โครงการ  TO  BE NUMBER  ONE 5,000      
46 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลทาปลาตานยาเสพติด 130,000 128,533     
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจายจริง 
(บาท) 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

47 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน  เพ่ือ
ปองกันปญหายาเสพติดและแกไขปญหาสังคมและความยากจน 

150,000      

48 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000      
49 โครงการฝกอบรม  อปพร. เทศบาลตําบลทาปลา 30,000      
50 โครงการวัน  อปพร.  เทศบาลตําบลทาปลา 10,000      
51 โครงการสรางเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติดในชุมชน “แบบตา

สับปะรด” 
50,000      

52 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกกลุมเสี่ยง 150,000      
53 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 30,000      
54 โครงการควบคุมและปองกันโรคเอดส 10,000      
55 โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาดสดเทศบาลตําบลทาปลา 20,000 20,000     
56 โครงการปองกันทองไมพรอมในวัยรุน 20,000      
57 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ (โรคไขเลือดออก, ไขสมองอักเสบ 

ไขชิกคุณกุนยา, ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009, ไขหวัดนก ฯลฯ) 
40,000      

58 โครงการสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 10,000      
59 โครงการอาหารปลอดภัย 10,000      
60 โครงการระบบหลักประกันสขุภาพในระดับทองถิ่น (กองทนุหลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลตําบลทาปลา) 
60,000 60,000     

61 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลอืประชาชนผูประสบภัย/
ผูดอยโอกาส ประจําป 2561 

10,000      

62 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และทองถิ่น 20,000 12,875     
63 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 5,000      
64 โครงการสืบสานสายใยใสใจผูสูงอาย ุ 30,000      
65 โครงการแขงขันกีฬาและกิจกรรมทาปลาเกมส 200,000      
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ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

66 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 10,000      
67 โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากรเทศบาลตําบลทาปลาเขารวมการ 

แขงขันในระดับตาง ๆ 
30,000 14,400     

68 โครงการจัดงานประเพณีแหผีตลก เน่ืองในวันออกพรรษา 250,000      
69 โครงการจัดงานวันสงกรานต 10,000      
70 โครงการประเพณีกวยสลาก 10,000 4,800     
71 สนับสนุนเงินสงเคราะหผูสูงอาย ุ 2,878,800 1,218,100     
72 สนับสนุนเงินสงเคราะหผูพิการ 1,401,600 548,800     
73 สนับสนุนเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 24,000 9,000     
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร       

74 โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลทาปลา 30,000 30,000     
75 โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 30,000      
76 โครงการเลือกต้ังผูบริหาร 10,000      
77 โครงการสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
100,000      

78 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลทาปลา 10,000      
79 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน 19,600      
80 โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร 3,900      
81 โครงหารจัดซื้อช้ันเก็บแฟม 4,500      
82 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 16,500      
83 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 4,300      
84 โครงการจัดซื้อโตะประชุม 31,000      
85 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธติดรถยนต 10,000      
86 โครงการจัดซื้อตูลําโพง 20,000      
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87 โครงการจัดซื้อมิกซเซอรเครื่องเสียง 4,000      
88 โครงการจัดซื้อโทรทัศน 15,000      
89 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 44,000      
90 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,700      
91 โครงการปรับปรุงหองอยูเวรยามโรงรถ 30,000      
92 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,600      
93 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีแถว 5,000      
94 โครงการปรับปรุงหองเก็บพัสดุ 240,000      
95 อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหาร

สวนตําบลระดับอําเภอ 
30,000      

96 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน (กองศึกษา) 14,000      
97 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000      
98 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300      
99 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน (กองสาธารณสุข) 2,800      
100 โครงการจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยละเอียด 85,000      
101 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000      
102 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300      
103 โครงการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 10,000      
104 โครงการสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (กองชาง) 
30,000      

105 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000      
106 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300      
107 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,800      
108 โครงการปรับภูมิทัศนสํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 100,000      
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109 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก  (กองสวัสดิการ) 4,000      
110 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน 5,000      
111 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000      
112 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,800      
113 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  2 บานเปด  (กองประปา) 5,500      
114 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  4 ลิ้นชัก 7,900      
115 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน 8,400      
116 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  5,600      
117 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 22,000      
118 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300      
119 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot  Matrix Printer  แบบแครสั้น 10,000      
120 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 2,800      
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โครงการจายขาดเงนิสะสม 
 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม       
121 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 8 (หนาวัดเนินสวน-บานนาย

เหินมีรินทร) 
467,000      

122 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 22 (ฝงซายจากปากซอย-บาน
นายสําราญ มรีินทร) 

402,000      

123 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนเทศบาล 10 (หนาบานนางผัน-สะพาน) 496,000      
124 โครงการกอสรางหองนํ้าตลาดสดเทศบาลตําบลทาปลา 499,000      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา       
125 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย  498,834      

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
126 โครงการขุดลอกสระนํ้าหวยภูนก (อางลาง) 500,000      
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สวนที่ 4 

สรุปผลการดําเนนิงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
  ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
ของเทศบาลตําบลทาปลา  ฉบับน้ีสามารถสรุปขอมูลทีส่ําคัญ ดังตอไปน้ี 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  สรุปผลการ
ดําเนินงานระยะ 6 เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม  2561)  มีดังน้ี 
  จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลตําบลทา
ปลาไดประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564  จํานวนโครงการ
ทั้งหมด  216  โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จํานวน

โครงการตาม
แผนฯ 

จํานวน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

จํานวน
โครงการที่ได

ปฏิบัติ 

งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
ดานคมนาคม 

16 10 0 3,969,800 3,969,800 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

4 2 0 9,180,000 30,000 0 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ดานการศึกษา 

26 17 5 8,762,400 7,370,600 834,340.62 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 

11 6 1 1,300,000 470,000 20,000 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

28 9 0 28,692,100 784,500 0 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
ดานสังคม 

65 35 10 30,082,432 5,949,400 1,294,088 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
ดานองคกรและบุคลากร 

66 47 1 2,881,000 648,300 91,920 

รวม 216 126 17 106,733,732 1,9721,434 2,240,348.62 
 
 
 
 
 
 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
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  จํานวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  10 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  62.50  ดําเนินการไปแลว  0  โครงการ  คิดเปนรอยละ  00 
 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  2 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  50  ดําเนินการไปแลว  0  โครงการ  คิดเปนรอยละ  00 
 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 26 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  17 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  65.38  ดําเนินการไปแลว  5  โครงการ  คิดเปนรอยละ  19.23 
 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  6 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  54.54  ดําเนินการไปแลว  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.09 
 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  9
โครงการ  คิดเปนรอยละ  32.14  ดําเนินการไปแลว  0  โครงการ  คิดเปนรอยละ  00 
 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 65 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  35 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  53.84  ดําเนินการไปแลว 10 โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.38 
 
  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร 
  จํานวนโครงการทั้งหมด 66 โครงการ  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  47 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  71.21  ดําเนินการไปแลว  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  1.51 
 
 
  สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้  7  ยุทธศาสตร 
  - โครงการตามแผนพัฒนาสี่ป  (ป 2561) จํานวน 216 โครงการ 
  - โครงการตามเทศบญัญัติ ประจําป 2561  จํานวน  126 โครงการ 
  - โครงการที่ไดดําเนนิการแลว  จํานวน  17  โครงการ  คิดเปนรอยละ 7.87 
 
 
 
 
 
 
ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชาชน 
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  เทศบาลตําบลทาปลา  ไมมีขอรองเรียนและความขัดแยงกับประชาชน  มีเพียง
ขอรองทุกขตองการใหเทศบาลฯ ดําเนินการแกไขให เมื่อเทศบาลไดดําเนินการแกไขแลว 
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไมสามารถแกไขใหได  ประชาชนใน
พ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไมพอใจในทีสุ่ด 
 
ปญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาล  มีดังน้ี 
  ปญหา 
  - เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
  - ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก 
  - ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก 
  อุปสรรค 
  - อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได 
 
  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
  ปญหา 
  - เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญติังบประมาณรายจาย
ไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลมุทุกยุทธศาสตรการพัฒนา 
  - เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย 
  อุปสรรค 
  - เทศบาลตําบลทาปลามีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด 
  - เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยัง
ไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจายรายการใหม 
 
ขอเสนอแนะ 
  เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาปลา  มีระดับความสําเร็จทีส่ามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมี
ขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
  การดําเนินงานของเทศบาล 
  - การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป 
  - ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน 
  - เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละ
ดานที่จะตองดําเนินการ จึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
 
 
  การบริการประชาชน 
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  - ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ
และเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี 
  - ควรประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวาน้ีและ
ประชาสัมพันธขาวบอย ๆ 
  - ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล 
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ผลการประเมินในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท. (e-plan) 
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