
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)

คร้ังที่ 1
(เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลทุ่งย้ัง

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เป็นตําบลน่าอยู่ มุ่งสู่ความมั่นคงและย่ังยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชน
4. พัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและการส่งเสริมการท่องเท่ียว
6. การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน ให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้
4. ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน เด็กและเยาวชนได้รับบริการทางการศึกษา
ท่ีได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
5. ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง
6. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. สร้างระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้มีอย่างเพียงพอและ
ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมทั้งการสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย สาธารณภัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณธรรม ได้แก่ หลัก
ความรู้ ความสามารถ หลักความเสมอภาคในโอกาส หลักประกัน
ความม่ันคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ “คน” เพื่อให้คนมีคุณภาพสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ในเขตเทศบาลและการควบคุม

ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล โดยเน้นการบริการท่ี

สะดวก ปลอดภัย สร้างจิตสํานึก ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการด้านสุขาภิบาลภายในชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสินค้า
และบริการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ให้การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้สถาบัน
ครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความรักและความห่วงใย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน

โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพ มีอาชีพรองหรืออาชีพเสริมโดย
ปรับปรุงและพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ความรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม และสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการสร้างเครือข่ายของ
องค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ภายใต้ระบบการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับสังคม
ฐานความรู้

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดี
ของท้องถิ่นรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงและบูรณะ
ซ่อมแซมสถานท่ีท่องเที่ยวในเขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา
“หนองพระแล” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกายของประชาชน

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ และปลูกฝังให้ประชาชน
รักการออกกําลังกาย โดยจัดให้มีกิจกรรมและสถานที่ออกกําลังกายท่ี
เหมาะสม



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพไม่เป็น

มลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล รวมถึงการจัดการให้มี

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันดูแลรักษาทําความ
สะอาดชุมชนและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน



ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง ประจําปี 2565

การติดตาม
การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นกรอบในการดําเนินงาน
และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปี 2565 ไว้
จํานวน 174 โครงการ และผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งยั้งได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น จํานวน 37 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณตามเทศบัญญัติ จํานวน 2,083,050.- บาท



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 (เดือนตุลาคม
2564 - เดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
รวมท้ังสิ้น 582 โครงการ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 141,811,600.- บาท
และได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในปี พ.ศ. 2565 รวม 174 โครงการ สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

จํานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการประชาชน 71 123,922,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 16 2,302,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาชีพของประชาชน 15 2,978,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การท่องเท่ียวและการกีฬา 64 11,358,300
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 8 1,250,000

รวม 174 141,811,600

การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 โดยมี

โครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 37 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
จํานวน 2,217,500 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการประชาชน 11 716,150
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 390,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาชีพของประชาชน 2 70,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การท่องเท่ียวและการกีฬา 18 706,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 200,000

รวม 37 2,083,050



ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 กับเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565
ท่ีได้รับอนุมัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

จํานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ

คิดเป็น
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการประชาชน 71 11 15.49

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 16 5 31.25

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาชีพของประชาชน 15 2 13.33

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 64 18 28.13

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 8 1 12.50

รวม 174 37 21.26

การติดตามประเมินผลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2565 (ครั้งท่ี 1)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการเสร็จ

จํานวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ

จํานวนโครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนินการ

โครงการ เบิกจ่าย โครงการ เบิกจ่าย โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
การพัฒนาการให้บริการประขาชน 0 0 1 3,300 10 691,150

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 195,727 2 5,620 2 60,000
การพัฒนาอาชีพของประชาชน 0 0 0 0 2 70,000
การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การท่องเท่ียวและการกีฬา 6 100,660 3 58,570 9 351,900
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 0 0 1 100,000 0 0

รวม 7 196,387 7 167,490 23 1,173,050


