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ของของ  
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จัดท าโดย จัดท าโดย   
ส านกังานปลดั เทศบาลต าบลส านกังานปลดั เทศบาลต าบลตากฟ้าตากฟ้า  
อ าเภออ าเภอตากฟ้าตากฟ้า    จังหวดัจังหวดันครสวรรค์นครสวรรค์  

 

 



เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า ที่เคารพ 

         ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้า  
ต่อสภาเทศบาลต าบลตากฟ้าซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของ 
นโยบาย รวม 7  ด้าน ดังนี้  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. นโยบายด้านการการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. นโยบายด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั้งยืน 
7. นโยบายด้านการสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

         ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ 
วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
 

        กระผม นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตากฟ้าประจ า ปีงบประมาณ ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการติดตั้งรางน้ าฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว บริเวณอาคารด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนเงิน 100,000 บาท 
2. โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโค้งพัฒนาซอย 6  กว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หรือพ้ืนที่  

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนเงิน 300,000 บาท 
3. โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางแคปชีลทางเข้านิคมสร้างตนเองตากฟ้า ลาดยางกว้าง 5 เมตร  

ยาว 229 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,145 ตารางเมตร จ านวนเงิน 338,000 บาท 
4. โครงการซ่อมสร้างถนนค.ส.ล.ซอยโค้งพัฒนาซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนเงิน 290,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยนวชน ต่อจากโครงการเดิม  วางท่อระบายน้ าขนาดปากราง 

0.30 เมตร ยาว 18 เมตร จ านวนเงิน 44,500 บาท 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเขาหมี 3  กว้าง 6 

เมตร ยาว 330 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร จ านวนเงิน กว้าง 
6 เมตร ยาว 330 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บาท 

7. โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ าเสียต่อจากโครงการเดิมบริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม วางท่อระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 17 ท่อน พร้อมฝาบ่อพัก  จ านวนเงิน 148,500 บาท 



8. โครงการขุดลอกสระน้ าบริเวณหลังอาคาร เอนกประสงค์ ชุมชนถนนโค้งพัฒนา หมู่ 3 ต าบลตากฟ้า 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร  จ านวนเงิน 946,500 บาท 

9. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าบริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลตากฟ้า หมู่ 1 ต าบลตากฟ้า ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลกูบาศก์เมตร  จ านวนเงิน 1,196,500 บาท 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยสายบ้านนายไพโรจน์  
แสงภู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร  จ านวนเงิน 309,000 บาท  

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ 
ซอย 3  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 101 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 606 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร จ านวนเงิน 215,000 บาท 

12. โครงการปูพื้นยางสนามแบดมินตัน จ านวน 2 สนาม จ านวนเงิน 311,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ (ศพอส.)   

จ านวนเงิน 917,900 บาท 
14. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จ านวนเงิน  61,937.20 บาท 
15. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส จ านวนเงิน  48,700 บาท 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ จ านวนเงิน  29,700 บาท 
17. โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ "สวนตากฟ้า พารื่นรมย์   จ านวนเงิน  298,000 บาท  
18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวนเงิน  13,350 บาท 

      ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้าขอขอบคุณทุกท่าน  
ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา 
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้าให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 

                                                                  (นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 



ค ำน ำ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และ
วรรค 6  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลตากฟ้าจึงได้
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลตากฟ้าต่อไป  
หากมีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 



สารบัญ 

  

     เรื่อง                                 หน้า 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์            1-3 
-ค าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า           4-9 
-รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          10-42 
-รายการการเงิน รายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         43 
-สรุปกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     44-45 

 ภาคผนวก  
 -ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  
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วิสัยทัศน์  (Vision)  เทศบาลต าบลตากฟ้า 
เทศบาลต าบลตากฟ้าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในการอุดมคติซึ่งเป็น

จุดหมายที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า คาดการณ์ว่าในอนาคตจะต้องเป็น
ชุมชนที่มีความสงบสุข ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้มีความพร้อมในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ตามความคาดหวัง
ดังนี้ 

 
“ตากฟ้าเมืองน่าอยู่   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 

น้อมน าหลักปรัชญา   พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน” 

 
 พันธกิจ  (Mission) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า มีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ดังนี้ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆให้เพียงพอ 
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน แหล่งน้ า ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. พัฒนาศักยภาพของคนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ให้มาสารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
4. ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    เป้าประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    เป้าประสงค์  

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และปราชญ์ชาวบ้าน 

เป้าประสงค ์
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

เป้าประสงค ์
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค ์
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
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เทศบาลต าบลตากฟ้า 

ตากฟ้าเมืองน่าอยู่   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 

น้อมน าหลักปรัชญา   พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้า 

1. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์  นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 
2. นายดิเรก นิยมธรรม   รองนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 
3. นางสาวพวงทอง วงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 
4. นางเนริสา ปานอุดมลักษณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 
5. นายส าเภา  จรรยาดีสมบัติ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 

รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

1. นายภูริทัต  วงษ์แก้ว   ประธานสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
2. นายพยอม  สุริยะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
3. นางสาวกรณษา  นิยมธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
4. นางสาวสุภัทร  วิญญกูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
5. นางสาวเกสรา  ขันกสิกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
6. นางสาวอนุสรา  ป่านแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
7. นางสุกัญญา  ไกรมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
8. นางดารณี  อินเทศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
9. นายสุรเสกข์  เด่นปรีชาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
10.  นายประสิทธ์  บุญเพ็ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
11. นายพิสุทธิศักดิ์  อินเทศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
12. นายบุญยารักษ์  จันทร์จักร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 

………………………………………………… 

ค าแถลงนโยบาย 
นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลตากฟ้าในการประชุมสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกเทศบาลต าบลตากฟ้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

 ตามท่ีเทศบาลต าบลตากฟูาได้มีการเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟูาตั้งเมื่อ 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา ได้กรุณา

มอบความไว้วางใจให้กระผม นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ เป็นผู้บริหารเทศบาลในต าแหน่ง นายกเทศมนตรี

ต าบลตากฟูา และบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

นายกเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนที่

นายกเทศมนตรีจะรับหน้าที่ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมานตรีได้แถลงนโยบาย

ต่อสภาโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุม

เพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต้องท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องท านโยบายเป็นลายลักษณ์

อักษรแจกให้สมาชิกทุกท่านที่มาประชุมด้วย 

 บัดนี ้ กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลตากฟูา โดยยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่ง

ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และภายใต้ก าหนด

แผนขั้นตอนการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

 ดังนั้น กระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านรวมทั้งพ่ีน้องประชาชน
ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่พัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ให้มีความเจริญทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง การปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  
ทุกท่าน 
 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
 กระผมขอเรียนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายที่จะได้แถลงในวันนี้ ๓ ประการ 
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 ประการที่หนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอภาค 
เป็นธรรม โดยใช้เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพในการบริการในทุกๆ ด้าน 
 ประการที่สอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองสิ่งแวดล้อม น าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกาย และจิตดี มีอาชีพมั่นคงและมีความปลอดภัย 
 ประการที่สาม เพ่ือให้เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ปราศจากการทุจริต มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประเด็นส าคัญอีกประเด็นคือการ
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน เพ่ือที่จะได้พัฒนาท้องถิ่นของเราร่วมกัน 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

 เพ่ือให้การบริหารงานตามนโยบายบรรลุภารกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ทุกฝุายได้
รับทราบและได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการท างานของเทศบาลในโอกาสต่อไป กระผมถึงขอ
แถลงนโยบายด้านต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองการคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบปูองกันภัยธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ 
ได้รับความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 
 ๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ และจะผลักดันโครงการถนนสายรองที่เหลืออีกหนึ่งเส้นทางคือ สาย  
หมู่ที่ ๑ บ้านสุขส าราญ ผ่านเขาดิน ผ่านหลังโรงงานยงสุวัฒน์เชื่อมต่อชุมชนห้วยตะแคง 
 ๑.๒ พัฒนา ระบบกันน้ าท่วม ด้วยการปรับปรุงก่อสร้าง รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงเพียงพอ มีคุณภาพ มาตรฐาน 
  ๑.๓.๑ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมและด าเนินการประสานเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือปรับปรุง
ระบบบริการไฟฟูา สาธารณะให้มีมาตรฐานและประหยัด 
  ๑.๓.๒ พัฒนาระบบบริการประปา ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพ่ิมเติมที่ชุมชนพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาจากแหล่งน้ าบาดาลที่ชุมชนเศรษฐกิจก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
หลังส านักงานเทศบาล และจะท าการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ าดิบขนาดใหญ่ที่มีอยู่ให้รองรับปริมาณน้ าอย่าง
เพียงพอ 

๑.๓.๓ จะด าเนินการปรับปรุงระบบจราจรให้เป็นระบบ รวมทั้งติดตั้งไฟ ปูาย สัญญาณ
จราจรในจุดที่เสี่ยงเพ่ือความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ถนน 
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๑.๓.๔ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีความสะดวกสบาย และมีความทันสมัย 

๑.๓.๕ การควบคุมการขยายของตัวเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมตากฟูาและเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียงข้อง 
 ๒. นโยบายการพัฒนาสาธารณะสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ด าเนินการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเชิงรุก คือเน้นการสร้างสุขภาพของคนในชุมชน เพ่ือให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมการออกก าลังกาย สนับสนุนการจัดตั้งชมรม
การออกก าลังกายรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด จัดให้มีเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชน พร้อม
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น  
 ๒.๒ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณะ  
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
เช่น โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของ อสม.ในวันประชาคม 
 ๒.๓ เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเสริมองค์ความรู้ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานของ
เทศบาลรวมทั้งจัดให้มีระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
 ๒.๔ พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารเพ่ือให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่  แผงลอย 
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะทั้งทางด้านสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และเป็นไปตามหลัก อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
 ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตลาดสด พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ความสะอาด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย 
 ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิม จัดหาพ้ืนที่ส าหรับค้าขาย เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน   
มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยมีแนวทางดังนี้ 
 ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคเกษตรและนอก 
ภาคเกษตร 
 ๓.๒ พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน และกลุ่มอาชีพแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ จัดอบรมให้ทักษะความรู้ จัดหา
แหล่งทุน จัดหาครุภัณฑ์อบรมแนะน า การบรรจุหีบห่อ และข้ันตอนส าคัญคือการหาแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
 ๓.๓ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
ทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีผลต่อ การค้าการขาย การบริโภค จะก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจดีในสังคมชุมชน 
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 ๓.๔ พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารท่ารถ รวมทั้งจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือรองรับ เรื่องการ
ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต 
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 ด าเนินการโดยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นโดยมีแนวทางดังนี้คือ 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆที่เทศบาล
ได้จัดขึ้น 
 ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการน าปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมาเสนอให้กับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
 ๔.๓ ส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บริหารโดยชุมชนเองท าให้รู้จักออม การช่วยเหลือกันใน
ชุมชน โดยเปูาหมายส าคัญคือ ประชาชนในเขตมีสวัสดิการคุ้มครอง 
 ๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องสิทธิ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแล้ว ที่ส าคัญคือจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้บุคคลเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตัวอย่างคือจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตากฟูา 
เป็นต้น 
 ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น         
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลของเราให้มีความเจริญ เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาร่วมกันในโอกาสต่างๆหรือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เป็นต้น 
 ๕. นโยบายด้านศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการด าเนินในด้านต่างๆดังนี้ 
 ๕.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาปรับปรุงให้              
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพทันสมัย มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพอนามัย             
ที่แข็งแรงได้รับอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนมีพัฒนาการสมวัยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเขตเทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ตามอัธยาศัยเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ เรียนดีและเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับศาสนาและพัฒนาศาสนสถานภายใต้กรอบโครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข 
 ๕.๔ ส่งเสริมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม
เนื่องในโอกาสส าคัญทางราชการและประเพณีท้องถิ่น 
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 ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพ่ือให้
ชุมชนได้เกิดความรักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
 ๖. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลตากฟูาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประกอบ
กับจุดมุ่งหมาย ของกระผมต้องการให้เมืองตากฟูาเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีจึงมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๖.๑ ปรับปรุงดูแลรักษาและพัฒนาสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย 
รองรับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 
 ๖.๒ ประสานเครือข่าย ชมรมกีฬาต่างๆสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความต้องการ
ของชุมชนในเขตเทศบาล 
 ๖.๓ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย และจัดค่ายอบรมกีฬาต่างๆตามความต้องการของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 
 ๖.๔ ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกระดับตั้งแต่การฝึกซ้อม การจัดการแข่งขัน และเข้าร่วม
แข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ 
 ๗. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะด าเนินการตาม
โครงการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๗.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะจัดเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัยจัดหาถังเคมีติดตั้ ง              
ทั่วเขตเทศบาลตามมาตรฐานก าหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมทบทวน ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ 
 ๗.๒ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝูาระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชน 
 ๗.๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์ดีเซลบริเวณริมห้วยตากฟูาซอยข้างส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
สาขาตากฟูา  เพื่อเชื่อมต่อกับท่อธารดับเพลิงปูองกันไม่ให้ขาดแหล่งน้ าดิบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 ๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๘. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 ๘.๑ ปรับปรุงการจัดระเบียบ ตลาดนัดวันพุธและวันธรรมดา ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
, สะดวก, สบาย 
 ๘.๒ โครงการคืนถนนสู่ผู้สัญจร เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจอดรถและสัญจร 
 ๘.๓ ส่งเสริมการด าเนินการ ด้านการจัดระเบียบวินัยจราจรในย่านชุมชน 
 ๘.๔ ปรับปรุงพัฒนาเทศบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบ ความสวยงามของเมือง เช่น 
เทศบัญญัติจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ, เทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถใช้บังคับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



9 
 

 ๘.๕ ด าเนินการจัดระเบียบปูายโฆษณาในเขตเทศบาล 
 ๙. นโยบายด้านการพัฒนาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นน าที่มีสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด สดใส 
ปราศจากมลพิษ โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๙.๑ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ ให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
 ๙.๒ การพัฒนาระบบการก าจัดน้ าเสียจากชุมชน บริเวณโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 ๙.๓ การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนา
สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ล าห้วยตากฟูา , ล าห้วยห้วยตะแคง                      
และล าห้วยยายริ  
 ๙.๔ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ 
 ๑๐. นโยบายด้านการเมือง และด้านการบริหาร 

การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการบริหารนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะผลักดันให้ 
นโยบายด้านต่างๆข้างต้นประสบผลส าเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักจึงก าหนดแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 

๑๐.๒ ด าเนินการบริหารเทศบาล เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของเทศบาลทุกขั้นตอน การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า มีความเสมอภาคพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ยกระดับแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญของเทศบาลให้มีความพร้อมที่จะสร้างระบบบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับบริการด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนด้วยการจัดการศึกษาดูงานในท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของคณะกรรมการชุมชน 

๑๐.๔ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานรวมถึง
การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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๑๐.๕ การประสานการท างาน ความร่วมมือระหว่างฝุายการเมืองคือ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กับข้าราชการประจ า รวมทั้งบูรณาการประสานงานภายนอก เช่นระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีบรรยากาศการร่วมมือการท างานที่ดีที่สุด 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ทั้งหมดท่ีกระผมกล่าวมาแล้วนั้น คือนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลตากฟูา ที่กระผมจะต้องน า
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง การที่นโยบายทั้ง 10 ด้านนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ปัจจัยส าคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและของทุกภาคส่วนที่ต้องเข้ามาเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน ทุกท่านคงทราบกัน
เป็นอย่างดีว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราเวลานี้มีอยู่หลายด้านด้วยกัน ดังนั้น การแก้ปัญหาของ
บ้านเมือง และด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้นจะบังเกิดผลในการปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ผลก็ต้อง
อาศัย องค์ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเปูาหมายขององค์กร และท่ีส าคัญคือ ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทั้ งหมด 
รวมทั้งองค์กรภายนอกได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน     
ทุกท่าน 

 ในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณ ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน                   
ที่ ได้กรุณาให้ โอกาส กระผมแถลงนโยบายก่อนที่ กระผมจะเข้าป ฏิบัติหน้ าที่ อย่ าง เป็นทางการ                         
กระผมขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้ เพ่ือขอน าเรียนถึงการจัดโครงสร้างการบริหารในส่วนของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟูา โดยกระผมได้แต่งตั้งให้ นายดิเรก นิยมธรรม และนางสาวพวงทอง วงษ์นิกร 
เป็นรองนายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา นายส าเภา จรรยาดีสมบัติ  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                         
และนางเนริสา ปานอุดมลักษณ์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามล าดับ 

 กระผมขอจบการแถลงนโยบายด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่พวกเราร่วมกันคิด เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟูา ดังนี้  

“ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซี่ยน” ขอกราบ
ขอบคุณครับ 
 

 
 



   ๑๐ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  
โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) 
ไปสู่การปฏบิัต(ิตั้งไว้เดิมและโอน

เพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

 
โอนลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป               

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 10 2,320,000 - - - - - - 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 650,000  -   -  - - - - 
1.3 แผนงานการศึกษา           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 15 14,855,000 2 250,000 1 100,000 - 150,000 
1.4 แผนงานสาธารณสุข           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 1,700,000  -   -  - - - - 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน           

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 38 29,470,500 -    -  - - - - 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/2) (เกินศักยภาพ) 5 15,150,000  -   -  - - - - 

 
        

 



   ๑๑ 
 

 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  
โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏบิัติ(ตั้งไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

 
โอนลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ  

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
 

  
 

    
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 2,185,000 1 917,900 1 917,900 - - 

1.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นันทนาการ 

  
  

 
  

 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 8 3,011,370 1 311,370 1 311,000 - 370 
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
      

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 39 13,356,600 11 4,730,500 10 4,684,000 - 46,500 
1.9 แผนงานการพาณชิย์   

 
      

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) กองการประปา 23 4,766,300 2 256,000 2 256,000 - - 

รวม 153 87,464,770 17 6,465,770 15 6,268,900 - 196,870 
            

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว           
2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ

นันทนาการ 
      

 
  

  

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 320,000 1          30,000  - - 30,000 - 

รวม 4 320,000 1         30,000  - - 30,000 - 
 
 



   ๑๒ 
 

 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ 
 

โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 
 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏบิัต(ิตั้งไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ             
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
  

 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 20,000 - - - -  - 

3.2 แผนงานการศึกษา         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 54 1,900,000 8 4,323,800 5 2,910,126.50 160,000 1,253,673.50 

3.3 แผนงานสาธารณสุข         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 879,000 4 149,000 2 82,847.20 47,590 18,562.80 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 500,000 2 120,000 2 49,800 35,000 35,200 

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

     
  

 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 18 1,352,000 5 135,000 1 29,700 - 105,300 
3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 

และนนัทนาการ 
     

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 21 2,142,000 5 370,000 3 198,620 160,100 11,280 
3.7 แผนงานงบกลาง 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 8,171,600 5 9,780,000 5 9,028,400 - 751,600 

รวม 114 14,964,600 29 14,877,800 18 12,299,493.70 402,690 2,175,616.30 



   ๑๓ 
 

 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  
โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) 
ไปสู่การปฏบิัต(ิตั้งไว้เดิมและโอน

เพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  

        
  

  

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 2 75,000 3 80,000 1 25,000 - 55,000 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 50,000 - - - - - - 
4.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ

นันทนาการ 
     

  
 

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 320,000 3 60,000 1 20,000 20,000 20,000 

รวม 7 445,000 6 140,000 2 45,000 20,000 75,000 
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง         

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 11 5,860,000 2 15,000 1 9,800 - 5,200 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 7 556,200 3 200,000 - - 200,000 - 

5.3 แผนงานการศึกษา         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 100,000 - - - - - - 



   ๑๔ 
 

 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  
โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏบิัต(ิตั้งไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด งบประมาณ 
คงเหลือ  

5.4 แผนงานงบกลาง               
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 100,000 1 140,000 1 137,053.88 200,000 2,946.12 

รวม 20 6,616,200 6 355,000 2 146,853.88 200,000 8,146.12 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

       
  

 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 6 1,335,000 3 330,000 3 319,300 - 10,700 

6.2 แผนงานสาธารณสุข         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 1,550,000 - - - - - - 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน         

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 905,000 2 65,000 - - - 65,000 

รวม 15 3,790,000 5 395,000 3 319,300 - 75,700 

7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี         

7.1 การบริหารงานทั่วไป 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

7.2 แผนงานการศึกษา 
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

28 
 

1 

 
1,680,000 

 
60,000 

 

9 
 
- 

635,000 
 
- 

5 
 
- 

 
415,574.30 

 
- 
 

 
104,000 

 
- 

115,425.70 
 
- 
 



   ๑๕ 
 

 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  
โครงการที่ไดด้ าเนินการจริง 

 ( พ.ศ.2564) ไปสู่การปฏบิัต(ิตั้งไว้เดิมและโอนเพิ่ม) 

โครงการ งบประมาณ  โครงการ งบประมาณ โครงการ 
งบประมาณ 

(เบิกจ่ายจริงและ 
กันเงินไว้เบิกจ่าย) 

โอนลด 
งบประมาณ 

คงเหลือ  

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 496,000 4 161,000 1 46,000 - 115,000 

7.4 แผนงานงบกลาง         
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 30,000 - - - - - - 

รวม 34 2,266,000 13 796,000 6 461,574.30 104,000 230,425.70 

รวมทั้งสิ้น 347 115,866,570 77 23,059,570 46 19,541,121.88 756,690 2,761,758.12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๖ 
 

 

สรุปการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจ านวนที่ได้มีการด าเนินการและเบิกจ่ายจริง 

  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
   

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/หน่วยงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

(ตามงบประมาณทีต้ั่งไว+้โอนเพ่ิม) 
เบิกจ่ายจริง กันเงิน 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 31 3,038,100 - - - - - - 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 12,881,200 1 144,000 1 144,000 - - 
3.แผนงานการศึกษา 18 622,200 2 13,000 2 13,000 - - 

4.แผนงานสาธารณสุข 3 182,000 - - - - - - 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,055,000 1 150,000 1 150,000 - - 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 1,164,400 - - - - - - 

7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 2,115,100 - - - - - - 

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 108,900 - - - - - - 

8. แผนงานการพาณชิย ์ 16 721,900 1 38,000 1 38,000 - - 
รวม 130 21,888,800 5 345,000 5 345,000 - - 

 

 
 
 
 
 



   ๑๗ 
 

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ตามแผนด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
(กันเงิน) 

ยกเลิกโครงการ 

           1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 153 2 6 9 2 
 2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 1 - - 1 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 114 34 18 - 11 
 4) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 7 6 2 - 4 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 20 6 2 - 4 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 15 5 2 1 2 
 7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 34 14 6 - 7 

รวม 347 68 36 10 31 
 

 
 
 
 



   ๑๘ 
 

 

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ที่มีเป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 347 โครงการ  
 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) 
 

 - โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ แผนด าเนินการ จ านวน 68 โครงการ  
   งบประมาณที่ตั้งไว้ 22,819,570 บาท โอนเพิ่ม 240,000 บาท รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 23,059,570 บาท 
 

 - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 15,911,121.88 บาท 
 

 - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงิน) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,630,000 บาท 
 

 - โครงการที่มีการยกเลิก 31 โครงการ 
 

2. บัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ที่มีเป้าหมายการด าเนินการจัดซื้อในป ีพ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 130 โครงการ 
 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) 
 

 - ครุภัณฑท์ีต่ั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3 โครงการ  
   และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณ  617,000 บาท  
 

 - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  345,000 บาท 
 

 - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ(กันเงิน) ไม่มี 
 

 - โครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี 
 
หมายเหตุ โครงการสถานะยกเลิกโครงการ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการ ติ ดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 (covid – 19) ในประเทศไทย  
ท าให้ประเทศไทยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เทศบาลต าบลตากฟ้าจึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกประเภท  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  

  
 



๑๙ 
 

                                                                                                                        
 

รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 

การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่
ในเทศบัญญัต ิ
หน้า 144 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบให้มีสภาพ
ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อเด็ก
นักเรียน  

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟาูเช่น ทาสีอาคารเรียน 
ปรับปรุงฝูาเพดาน ผนังอาคารเรียน 
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ฯลฯ  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตากฟูา 

150,000 - - กอง
การศึกษา 

คงเหลือ 
150,000  

2 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
การศึกษา 

โครงการติดตั้งราง
น้ าฝนสแตนเลส 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
อาคารด้านในศูนย์
พัมนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งรางน้ าฝนสแตนเลส 
กว้าง 6 นิ้ว บริเวณอาคารด้านใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 
100,000 

กันเงิน 
- กอง

การศึกษา 
ตั้งจ่าย

รายการใหม ่

 รวมแผนงานการศึกษา 2 โครงการ 250,000 - - คงเหลือ 
150,000 

กันเงิน 
100,000  

3 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนค.ส.ล.ซอยโค้ง
พัฒนาซอย 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร  
ยาว 104 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 416 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตากฟาู 

 
300,000 

 
300,000  

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจ่าย
รายการใหม ่

4 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนน ลาดยางแคปชีล
ทางเข้านิคมสรา้ง
ตนเองตากฟูา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอด
ในการเดินทางและ
ขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 
229 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 
1,145 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตากฟูา 

 
339,000 

 
338,000 

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจ่าย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  

5 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนค.ส.ล.ซอยโค้ง
พัฒนาซอย 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง 

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
101 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 
404 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตากฟาู 
 

 
291,000 

 
290,000 

กันเงิน 

 
- 

 
กองช่าง 

ตั้งจ่าย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  



๒๐ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณอนุมัต ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอยนวชน 
ต่อจากโครงการเดมิ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
ซอยนวชนประชา
ชนได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

วางท่อระบายน้ าขนาดปาก
ราง 0.30 เมตร ยาว 18 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตากฟูา 

44,500 
44,500 
กันเงิน 

- กองช่าง 
ตั้งจ่าย 

รายการใหม ่

7 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัล
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจร  
ซอยเขาหมี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอด
ในการเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ยาว 330 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร 
หนา 0.05 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟาู 

900,000 
896,000 

กันเงิน 
- กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
4,000  

8 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงบ่อ
พักน้ าเสียต่อจาก
โครงการเดิมบริเวณ
โรงฆ่าสัตว์เดิม 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
น้ าสะดวกและเกิด
ประโยชน์ และเพือ่
ปูองกันการเนา่เสีย
ของน้ าที่ใช้แล้วซึ่ง
อาจไหลลงสู่สระเก็บ
น้ าได้ 

วางท่อระบายน้ า
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1 เมตร 
17 ท่อน พร้อมฝาบ่อพัก 150,000 

148,500 
กันเงิน 

- กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,500  

 

9 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการขุดลอกสระ
น้ าบริเวณหลังอาคาร 
เอนกประสงค์ ชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา หมู่ 3 
ต าบลตากฟูา 

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้ใช้
ตลอดป ี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
24,000 ลูกบาศก์เมตร 

950,000 
946,500 

กันเงิน 
- กองช่าง 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
คงเหลือ 
3,500  

10 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าบริเวณหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลตากฟูา หมู่ 1 
ต าบลตากฟูา 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
แหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ตลอดป ี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
24,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,200,000 
1,196,500 

กันเงิน 
- กองช่าง 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
คงเหลือ 
3,500  



๒๑ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณอนุมัต ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม
ชุมชน 

เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการ
พัฒนาเมือง และ
การขยายตวัของ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่างๆ 
ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน และเอื้อ
ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างทั่วถึง
และยั่งยืน 

จัดวางและจัดท าผังเมือง
รวมในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟูา โดยประสานกับ
ผังเมืองจังหวัด
นครสวรรค์ 

30,000 - - กองช่าง คงเหลือ 
30,000  

12 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจรซอยสาย
บ้านนายไพโรจน์  
แสงภู ่

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 213 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
852 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร 

310,000 309,000 - กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  

13 1 

 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจรซอยนภา
เขตพัฒนาพิเศษ 
ซอย 3 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดใน
การเดินทางและ
ขนส่ง 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 101 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
606 ตารางเมตร  
หนา 0.05 เมตร 

216,000 215,000 - กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
รายการใหม ่

คงเหลือ 
1,000  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 โครงการ 4,730,500 524,000 - คงเหลือ 
46,500 

กันเงิน  
4,160,000 



๒๒ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณอนุมัต ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

โครงการปูพื้นยาง
สนามแบดมินตัน 
จ านวน 2 สนาม 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
และ 
ออกก าลังกาย 
 

พื้นยางสนามแบดมินตัน  
จ านวน 2 สนาม 

311,370 311,000 - 
กอง

การศึกษา 

ตั้งจ่าย
รายการใหม ่

คงเหลือ 
370  

                                      รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   1  โครงการ 311,370 311,000 - - คงเหลือ 
370 

15 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนz 

โโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สง่เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและ
บริการส าหรับผู้
สุงอายุและ
สมาชิกทุกวันใน
ชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

917,900 917,900 --- Dกองช่าง’ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจbo 

                                รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1  โครงการ 917,900   917,900    - - - 

รวมทั้งหมดทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 โครงการ 6,209,770 1,752,900 - คงเหลือ 
196,870 

กันเงิน 
4,260,000 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

                                                                                                                        
 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 2 การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

โครงการจัดงาน
ประเพณี 
บุญสลากภัต 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 

30,000 - - 
กอง

การศึกษา 
โอนลด  

 30,000 

 รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 โครงการ 30,000 - -   

 รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  1 โครงการ 30,000 - - - โอนลด 
30,000 

 

   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์  

เพื่อเสริมสร้าง 
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ปุวย
เอดส ์

มอบเงินช่วยเหลือเป็นรายได้
ให้กับผู้ปุวยเอดส์ ในเขต
เทศบาล จ านวน 15 ราย 

 
120,000

  
90,000 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
30,000 

2 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

งบกลาง 

เบี้ยยังชีพคนพิการ
  

เพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพล
ภาพ 

มอบเงินช่วยเหลือเป็น 
รายเดือนให้กับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขตเทศบาล
จ านวน 179 ราย 

2,000,000 1,742,200 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
257,800  

3 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คณุภาพชีวิต 

งบกลาง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  
 
 

เพื่อสร้าง
หลักประกัน 
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 
 

มอบเงินช่วยเหลือเป็นราย 
เดือนให้กับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จ านวน 869 ราย 

 
7,400,000

  
6,936,200 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 

463,800 



๒๔ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ของเทศบาลต าบล
ตากฟูา   

เพื่อให้กองทุนฯ 
 สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการดูแล
สวัสดิการ
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให้กองทุน 
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
ตากฟูา จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 100,000 

 
100,000 

 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
- 

5 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 
(สปสช.)   

เพื่อให้กองทุนฯ  
สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการดูแล
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให้กองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลตากฟูา จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 160,000 

 
160,000 

 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 - 

  1.รวม แผนงานงบกลาง 5 โครงการ 9,780,000 9,028,400 
-  คงเหลือ 

751,600 

6 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟูา 

เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 

จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้   งบประมาณ(บาท) 
1 แข่งขันกีฬาภายใน               20,000 
2 ทัศนศึกษาของนักเรียน          50,000 
3 ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ            5,000 
บรรเทาสาธารณภัย 
4 เยี่ยมบ้านนักเรียน                   5,000 
5 วันแม่แห่งชาติ                       5,000 
6 เสริมสร้างการลกเปลี่ยนเรียนรู้  10,000 
7 ไหว้ครู                               10,000 
8 นักธรรมน้อย                         5,000 

110,000 - - 
กอง

การศึกษา 

 
 

โอนลด 
100,000 
คงเหลือ 
10,000 

7 3 

การพัฒนา
การศึกษา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

โครงการอบรมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟูา 

เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาความรู ้และ
ทักษะประสบการณ์
ในด้านการเรียนการ
สอนของบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

คณะผู้บริหาร พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 60,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
60,000 

  



๒๕ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1 เพื่อเป็นการ
สนองนโยบาย 
ของรัฐบาล และ
ช่วยเหลือนกัเรียน
ในมีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน 
2 เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไป 
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
3 เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่ดี 
4 เพื่อให้มีอาหาร
กลางวันที่
เหมาะสม ถกูต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

1.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  เป็นเงิน 
283,000 บาท 
2.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิ่น  
เป็นเงิน 231,800 บาท 
3.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นเงิน 890,000 บาท 
4.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)  เป็นเงิน 
170,000 บาท 
5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 
113,000 บาท 
 

1,687,800 998,540 - 
กอง

การศึกษา 
คงเหลือ 

689,260 

9 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 
 

โครงการค่าอาหาร
เสรมิ (นม) 

 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
นักเรียนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนา 
การที่ดี 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี ้
(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  
2) โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟาู  
(3) โรงเรียนวัดประชาสรรค์  
(๔) โรงเรียนอนุบาลตากฟูา  

 
1,016,000

  
733,906.50 - 

กอง
การศึกษา 

คงเหลือ 
282,093.50 

 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
 

(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
นักเรียนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนา 
การที่ดี 
 

จัดสรรงบประมาณเป็น 
ค่าอาหารกลางวัน ดังนี้ 
๑) โรงเรียนอนุบาล ตากฟูา 
2) โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 

 
 

1,320,000 

 
 

1,062,680 

 
 
- 

กอง
การศึกษา 

 
 

คงเหลือ 
257,320 

รวม แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 5 โครงการ 4,193,800 2,795,126.50 
- โอนลด  

160,000 
คงเหลือ 
1,238,673.50 

11 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนโครงการ
คุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ "เยาวชนท าด ี
ถวายในหลวง" 

เพื่อให้นักเรียนน า
หลักธรรมและพระ
ราชด ารัสของใน
หลวงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 
อนุบาลตากฟูา 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

 
15,000 

 
15,000 

 
- 

กอง
การศึกษา 

 
- 

12 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดประชาสรรค์  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

 
15,000 

 
- 

 
- 

กอง
การศึกษา คงเหลือ 

15,000  

13 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ) 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ศรีนภเขตวิทยา 

สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน 
ศรีนภเขตวิทยา 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

 
100,000 

 
100,000 

 
- 

กอง
การศึกษา 

 

รวม แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 3 โครงการ 130,000 115,000 -  
คงเหลือ 
15,000 

2.รวม แผนงานการศึกษาทั้งหมด 8 โครงการ 
 4,323,800 2,910,126.50  

โอนลด  
160,000 

คงเหลือ 
1,253,673.50 

 
 
    

  



๒๗ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม
อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย 

เพื่อพัฒนาและ
แนะน าวิธกีารให้
ร้านอาหารรูจ้ักการ
ปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะได ้
มาตรฐาน 

- ออกตรวจร้านจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาล 
- จัดซื้อน้ ายาทดสอบ และ อบรม
แนะน าร้าน/แผงจ าหน่ายอาหาร 

40,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

โอนลด 
 40,000 

15 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
เช่นไข้เลือดออก 
ไวรัสโคโรนา 
2019 ๆลๆ 

- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ 
 

80,000 61,937.20 - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

คงเหลือ 
18,062.80  

16 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คณุภาพชีวิต 

สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลยัลักษณ ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน ขัตติยราช
นาร ี

เพื่อด าเนินการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
จ านวน 8 ชุมชน 

24,000 20,910 - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

โอนลด 
3,090 

17 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพื่อส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

ท าการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ฯ ในเขต
เทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 
2 ครั้งต่อปี 5,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

โอนลด 
4,500 
คงเหลือ 
500 

3.รวม แผนงานสาธารณสุข 4 โครงการ 149,000 82,847.20  
โอนลด 

47,590 
คงเหลือ 

18,562.80 



๒๘ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

18 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สังคม
สงเคราะห์ 

โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ หรอืผู้
ยากจนในเขต
เทศบาลฯ มีทีอ่ยู่
อาศัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
สภาพการอยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือผู้ยากจนใน  เขตเทศบาลฯ 

70,000 48,700 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

คงเหลือ 
 

19 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สังคม
สงเคราะห์ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและภัย
พิบัติทางสังคม 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตา่งๆ 
ให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้
ตามปกติและพึ่งพอ
ตนเองได้ 

ผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขต 
เทศบาลต าบลตากฟูา 

50,000 1,100 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
35,000 
คงเหลือ 
13,900 

 4.รวม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 โครงการ 120,000 49,800 - 
โอนลด 

35,000 
คงเหลือ 
35,200 

20 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสตรี 

เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และการ
แสดงออกของ
สตร ี

อบรมให้ความรู้แก่สตรีในเขต
เทศบาลต าบลตากฟูา  
จ านวน 100 คน/ป ี

15,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

คงเหลือ 
15,000 

21 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามชุมชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
50,000 

22 3 

การพัฒนา
การศึกษา

และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพครอบครัว
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของ
สถาบัน 
ครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน/ป ี

20,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
20,000 

 



๒๙ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

23 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมเรียนรู้
ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอนิทรีย์  
เกษตรทฤษฎีใหม ่
พลังงานทดแทนและ
การปศุสัตว ์

เกษตรกรในชุมชนเกษตรชัย 
1,2 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้บริหารท้องถิน่รวม 25 คน 30,000 29,700 - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

คงเหลือ 
300 

24 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม 
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล 

สภาเด็กและเยาวชน 
จ านวน 70 คน 
อบรม 1 ครั้ง/ปี 

20,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
คงเหลือ 
20,000 

 5. รวม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5  โครงการ 135,000 29,700 -  คงเหลือ 
105,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

25 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและและ
เกิดความสามัคคี 

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟูา
จ านวน 5 ครั้ง/ปี 

50,000 93,960 160,000 
กอง

การศึกษา 

โอนลด 
116,000 
คงเหลือ 

40 

26 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน
เทศบาลต าบล 
ตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เกิดความสามัคคี
และห่างไกล ยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชุมชนรวม ๘ ชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 20,000 - - 

กอง
การศึกษา 

 
 

โอนลด 
20,000 

 

27 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชน และ
ชมรมกีฬาในเขต
เทศบาลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน  
๘ ชุมชน 

40,000 60,000 20,000 
กอง

การศึกษา 

 
 
- 

28 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

เพื่อพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเป็น
นักกีฬาอาชพี 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา 30,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
20,000 
คงเหลือ 
10,000 

29 3 

การพัฒนา
การศึกษาและ

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
กจิกรรมศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลตากฟูา 

เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ 
และประสบการณ์
ให้กิจกรรมศูนย์
กีฬาเทศบาล 

อบรมและศึกษาดูงานของ
เกษตรในเขตเทศบาล จ านวน 
30 คน อบรม 1 ครั้ง/ปี 

30,000 44,660 20,000 
กอง

การศึกษา 

โอนลด 
4,100 
คงเหลือ 
1,240 

6.รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 โครงการ 170,000 198,620 200,000 
โอนลด 

160,100 
คงเหลือ 
11,280 

รวมทุกแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 โครงการ 14,677,800 12,299,493.70 200,000 
โอนลด 

402,690 
คงเหลือ 

2,175,616.30 



๓๑ 
 

                                                                                                                        
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
ล าดับ

ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 
 

 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม งานพิธี 
และงานรัฐพิธี 

เพื่อสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธีที่รัฐบาล 
หรือจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ก าหนด
จัดข้ึน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี และวันส าคัญต่างๆ ที่รัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐจัดข้ึน 

จัดกิจกรรมในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
ตากฟูา 25,000 - - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

คงเหลือ 
25,000 

2 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมการใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน 

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ในการอนุรักษ์สืบสาน
กิจกรรมของชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

30,000 - - 
งานพัฒนา

ชุมชน,
ส านักปลัด 

คงเหลือ 
30,000 - 

3 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติที่
เกี่ยวขอ้งกับสถาบันชาต ิ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
อ าเภอตากฟาู 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินโครงการจัดงานรัฐ
พิธี และวันส าคญัของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
อ าเภอตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให้
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตากฟูา  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 
- 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
- 
 
 
 

1.รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 โครงการ 80,000 25,000 - - คงเหลือ 
55,000 

4 4 
อนรุักษ์ และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ๆ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกิจกรรม จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 - 

กอง
การศึกษา 

 
 
- 

5 4 
อนรุักษ์ และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ๆ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกิจกรรม จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี 20,000 - - 

กอง
การศึกษา 

โอนลด 
20,000 



๓๒ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 4 

อนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกิจกรรม  
จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 - - 
กอง

การศึกษา 

 
 

คงเหลือ 
20,000 

2.รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 โครงการ 60,000 20,000 - โอนลด 
20,000 

คงเหลือ 
20,000 

รวมทุกแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 6 โครงการ 140,000 45,000 - โอนลด 
20,000 

คงเหลือ 
75,000 

 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง งบกลาง 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 
  

เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการสญัจรไปมา
ของประชาชน 

1) จัดหาและติดต้ังเครื่องหมายจราจรประเภท
บังคับและประเภทเตือน, ติดต้ังปูายสัญญาณ
จราจรตามถนนและแยกต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล  2) แผงกั้นการจราจรขนาดสูง 1 
เมตร ยาว 1.5 เมตร จ านวน 10 อันๆ ละ 
1,200 บาท 3) จัดซื้อปูายสัญลักษณ์ 
สัญญาณการหยุดตรวจพร้อมไซเรน  
จ านวน 1 ชุด 4) กล่องไซเรน ชนิด LED  
พร้อมอุปกรณ์ล าโพงเสียง จ านวน 1 ชุด  

100,000 137,053.88 40,000 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
คงเหลือ 
2,946.12 

1.รวม แผนงานงบกลาง 1 โครงการ 100,000 137,053.88 40,000 - คงเหลือ 
2,946.12 

2 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง บริหารทั่วไป 

โครงการขับขี่ปลอดภยั
สร้างวินัยจราจร 

เพื่อปูองกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุด้านการจราจร 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลตากฟาูจ านวน 100 คน 5,000 - - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 
5,000 

3 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง บริหารทั่วไป 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนการปอูงกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์
2. จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชนและอาสาสมัคร 10,000 9,800 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 
200 

2.รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 โครงการ 15,000 9,800 - - คงเหลือ 
5,200 



๓๓ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

4 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมความรู้การ
จัดการสาธารณะภัย
เบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล  
แห่งละ ๕๐ คน/รุ่น 

150,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
150,000 

5 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการจัดท าแผน
และฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันภัยต่างๆ 
ในเขตเทศบาล โดย
ปฏิบัติงานในรปูแบบ
การบูรณาการร่วมกัน 

จัดท าแผนและฝึกซ้อมแผน
แบบบูรณาการร่วมกัน  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  30,000 - - 

ฝุาย
ปูองกัน,

ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
30,000 

6 5 การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อให้มีอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล-
เรือนมีความรู ้ทักษะ
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

20,000 - - 

ฝุาย
ปูองกัน,

ส านักปลัด 
เทศบาล 

โอนลด 
20,000 

3.รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3 โครงการ 200,000 - - โอนลด 
200,000 

- 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 6 โครงการ 315,000 146,853.88 40,000 โอนลด 
200,000 

คงเหลือ 
8,146.12 

 
  
 
 



๓๔ 
 

                                                                                                                        
 

    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งสวนสาธารณะ 
"สวนตากฟูา พารื่นรมย ์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในจัด
กิจกรรมนันทนาการและ
สร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
ชุมชน 

1. ท าลานออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกาย 2. ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า พร้อมติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
1,250 เมตร 3. จัดท าปูายบอกสถานที่ 
4.จัดท าสวนหย่อมพร้อมระบบน้ า  
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ 

 
 

300,000 

 
298,000 

กันเงิน 

 
 
- 

 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
คงเหลือ 
2,000 

2 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการรักน้ า  
รักปุา รักษา
แผ่นดิน 
 

เพื่อนอ้มน าหลักการ 
ทรงงานด้านการ
อนรุักษ์ปุามาปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธิท์ี่เป็น
รูปธรรมโดยการปลูก
ต้นไม ้และดูแลพืน้ที่ปุา 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ปีละ 100 ต้น/ป ี

10,000 7,950 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 
2,050 

3 6 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิในการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีโอกาส
สูญพันธ์ุ  ฟื้นฟูบ ารุงรักษา  
ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 13,350 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
6,650 

1.รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป  3 โครงการ 330,000 21,300 - กันเงนิ 
298,000 

 คงเหลือ 
10,700 

4 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างย่ังยืน 

เคหะชุมชน 

โครงการการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลตากฟาู 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้กับประชาชนในการ
บริหารจัดการขยะและ
สามารถลดปริมาณขยะ
จากแหล่งชุมชนได้ 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
แกนน าชุมชนและประชาชนใน
ชุมชนจ านวน 1 ครั้ง/ป ี 50,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 คงเหลือ 
50,000 

 
 
 

   
   

   
 

  



๓๕ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างย่ังยืน 

เคหะชุมชน 

โครงการจดัซื้อถังขยะ
พร้อมจัดท าปูายห้าม
ทิ้งขยะในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อจัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย 
และมีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตรพร้อม
จัดท าปูายห้ามทิ้งขยะบริเวณริมถนนใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน 500 ใบ 
 
 

15,000 - - 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  คงเหลือ 
15,000 

2.รวม แผนงานเคหะชุมชน  2 โครงการ  65,000 - - - คงเหลือ 
65,000 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5 โครงการ 395,000 21,300 - 
กันเงนิ 

298,000 
 คงเหลือ 
75,700 

 

    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับ

ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 7 

การสร้างธรร
มาภิบาลและ 
การบริหาร

กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิงาน
จัดการเลอืกตั้ง
ผู้บริหารทอ้งถิน่และ
หรือสมาชกิสภา
ท้องถิ่นของเทศบาล 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของเทศบาลฯ กรณีหมด
วาระ หรือแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

400,000 349,066.30 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 โอนลด 
50,000 
คงเหลือ 
933.70 

 

2 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญของวนั
เทศบาล และเพือ่
กระชับความสัมพนัธ์
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมสาธารณกุศลเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและยกย่อง
ชมเชยผู้ท าประโยชน์ให้กับ
เทศบาลจ านวน 1 ครั้ง/ป ี

40,000 25,508 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

  โอนลด 
14,000 
คงเหลือ 
492 

 

3 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วม 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริงและส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บา้น/ชุมชน
ประชาคมระดับต าบล หรือประชาคม
เมือง จัดประชุมพิจารณารา่งแผนฯ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม 10 ครั้ง  
 

20,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

20,000  



๓๖ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัต ิ(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้
บุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟูา 

คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลฯ ตามหลักสูตรที่
สถาบันก าหนดจัดให้มีข้ึน 

70,000 3,000 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

คงเหลือ 

67,000   

5 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 

เพื่อส่งเสริมความมี 
ระเบียบวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และความ
สามัคคีให้กับบุคลากร
เทศบาลต าบลตากฟูา 
ให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

10,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
10,000 

6 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 80 คน  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

5,000 - - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 
5,000 

7 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ปรับปรุงเป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบล  
ตากฟูา  

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลตากฟูาให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

50,000 - - กองคลัง 

  โอนลด 
40,000 
คงเหลือ 
10,000 

 

8 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อประเมิน
คุณภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล 
ตากฟูา 

ประสานงานจ้างหน่วยงาน 
สถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
มาด าเนินการส ารวจ  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

20,000 18,000 - 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

  
คงเหลือ 
2,000 



๓๗ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9 

 
 
 

7 

การสร้างธรร
มาภิบาลและ
การบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอตากฟูา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ 
ตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯอ าเภอตากฟูา 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 - 

ส านักปลัด 
เทศบาล
และศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมอ าเภอ

ตากฟูา 

 
 
 
- 

1.รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป  9 โครงการ 635,000 415,574.30 - 
โอนลด 

104,000 
คงเหลือ 

115,425.70 

10 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้แกนน าชุมชนและ
ประชาชนแต่ละชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการจัดท าแผนชุมชน 
ตลอดจนใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

จัดประชุมประชาคมในการ
จัดท าแผนชุมชน  
จ านวน 8 ชุมชน 10,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

คงเหลือ 

10,000  

11 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการจัดเวที
ประชาคมชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา 
และความต้องการ 
ตลอดจนเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาท้องถ่ินร่วมกับ
เทศบาลฯ 

จัดประชุมประชาคมเป็น 
ประจ าทุกเดือน ทุกชุมชน 
จ านวน 8 ชุมชน 96,000 46,000 - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

คงเหลือ 

50,000  

12 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 150 คน 

50,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

คงเหลือ 

50,000  



๓๘ 
 

                                                                                                                        
 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในเขตเมือง 

เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ 
ครัวเรือนในเขตเมือง จ านวน 
8 ชุมชน 5,000 - - 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 คงเหลือ 

5,000  

3.รวม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 โครงการ 161,000 46,000 - 
- คงเหลือ 

115,000 

รวม ทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  13 โครงการ 796,000 461,574.30 
- โอนลด 

104,000 
คงเหลือ 

230,425.70 

รวม ทุกแผนงาน ทุกยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที ่ โครงการ (จ านวน) งบประมาณอนุมัต ิ(บาท) เบิกจ่าย (บาท) โอนเพ่ิม (บาท) โอนลด (บาท) คงเหลือ (บาท) กันเงิน (บาท) 

1 15 6,209,770 1,752,900 - - 196,870 4,260,000 
2 1 30,000 - - 30,000 - - 
3 29 14,677,800 12,299,493.70 200,000 402,690 2,175,616.30 - 
4 6 140,000 45,000 - 20,000 75,000 - 
5 6 315,000 146,853.88 40,000 200,000 8,146.12 - 
6 5 395,000 21,300 - - 75,700 298,000 
7 13 796,000 461,574.30 - 104,000 230,425.70 - 
สรุปรวม 75 22,563,570 14,727,121.88 240,000 756,690 2,761,758.12 4,558,000 

 
 
 



๓๙ 
 

                                                                                                                        
 

รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   กองการประปา 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟูาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตรท์ี ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 1 

 
 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 
 
 

การพาณิชย ์
(งบเฉพาะการ) 

โครงการงานขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อกิจการ
ประปาความลึกบ่อไม่
น้อยกว่า 60 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 จ านวน 1 บ่อ
บริเวณชุมชนเขาหมี 
หมู่ที่ 3 ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟูา 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าประปา
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อพีวีซีช้ัน 13.5 จ านวน 1 บ่อ 

126,000 126,000 - กองการ
ประปา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม  

2 1 

 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 
 
 

การพาณิชย ์
(งบเฉพาะการ) 

โครงการงานขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อกิจการ
ประปาความลึกบ่อไม่
น้อยกว่า 60 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 จ านวน 1 บ่อ
บริเวณชุมชนพฒันา  

เพื่อให้
ประชาชน 
มีน้ าประปา
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อพีวีซีช้ัน 13.5 จ านวน 1 บ่อ 

130,000 130,000 - กองการ
ประปา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 รวมแผนงานการพาณิชย์  2  โครงการ 256,000 256,000 - - 
 
- 

 



40 
 

รายละเอียดการด าเนินการจดัซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ์ ( แบบ ผ.03 ) ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย(บาท) โอนเพ่ิม (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ติดตั้ง
กับรถยนต์และ
เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ชุดเคร่ืองเสียงติดตั้งรถยนต์
ประชาสัมพนัธ์  
จ านวน 1 ชุด 

144,000 144,000 - 

ฝ่ายป้องกัน 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 รวม รายการกันเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล 144,000 144,000 -   

 รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล 144,000 144,000 -   

 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ์ ( แบบ ผ.03 ) กองการศึกษา  

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการ           

บ้านเมืองที่ด ี

การศึกษา 

 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

1. เพื่อเป็นที่วางรองเท้าประจ า
ห้องเรียน 
2. เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อท่ีวางรองเท้าขนาด 
กว้าง 80 ซม.สูง 95 ซม. 
จ านวน 3 อันๆละ 
3,000 บาท 

 
9,000 

 
9,000 

 
- กองการศึกษา ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม ่

3 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ด ี

การศึกษา 

 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 เพื่อเป็นท่ีวางภาชนะอาหาร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประจ า
โรงอาหาร 

จัดซื้อโตะ๊วางของประจ า
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลๆ 
ขนาดกว้าง 80 ยาว 180 
สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว 

 
4,000 

 
4,000 

 
- 

กองการศึกษา ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 รวม รายการ แผนงานการศึกษา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา 13,000 13,000 - - - 

  รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  13,000 13,000 - - - 
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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ์ ( แบบ ผ.03 ) กองช่าง  
ล าดับ

ท่ี ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 7 
การสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ด ี

เคหะชุมชน 

 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

 เพื่อติดต้ังหรือ
ซ่อมบ ารุงโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง/
โคมไฟฟ้า
สาธารณะ  
ในบริเวณที่ไฟส่อง
สว่างยังไม่ทั่วถึง 
หรือที่ติดต้ังไว้แล้ว
ช ารุดเสียหาย 

จัดซื้อชุดโคมไฟฟา้/โคมไฟฟา้
สาธารณะ จ านวน 100 ชุด 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟา้ส่อง
สว่าง/โคมไฟฟา้สาธารณะ) 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 
- กองช่าง 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการ

ใหม่ 

 รวม รายการกันเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง 150,000 150,000 - - - 

  รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง  150,000 150,000 - - - 

      รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ ทุกแผนงาน ทุกส่วนราชการ ทั้งหมด 307,000 307,000 - - - 
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รายละเอียดการด าเนินการจดัซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองการประปา  
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหาบัญชีครุภัณฑ์ ( แบบ ผ.03 ) กองการประปา  

ล าดับ
ท่ี ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย(บาท) โอนเพ่ิม (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
 

การพาณิชย ์
(งบเฉพาะการ) 

 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
(ปั๊มบาดาล) ขนาด 3 Hp 
220 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 2 ชุด 

 
 

80,000 

 
 
- 

 
 
- กองการ

ประปา 
คงเหลือ  
80,000 

2 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
การพาณิชย ์

(งบเฉพาะการ) 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
(ปั๊มบาดาล) ขนาด 7.5 Hp 
380 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 2 ชุด 

 
 

140,000 

 
 

38,000 

 
 
- 

กองการ
ประปา 

คงเหลือ  
102,000 

3 7 

การสร้าง 
ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
การพาณิชย ์

(งบเฉพาะการ) 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

1.เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย 
2.เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
(ปั๊มบาดาล) ขนาด 10 Hp 
380 v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม  
จ านวน 1 ชุด 

 
 

90,000 

 
 
- 

 
 
- 

กองการ
ประปา 

คงเหลือ  
90,000 

 รวม รายการกันเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  กองการประปา 144,000 38,000 - - คงเหลือ  
272,000 

 รวมจัดซื้อครุภัณฑ์  กองการประปา 144,000 38,000 - - คงเหลือ  
272,000 
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รายงานการเงิน รายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลตากฟ้า โดย กองคลงั ไดป้ระกาศแสดงรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปี

งบประมาณที่สิ้นสุด (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564) 
รายการ รายรับ (บาท) 

ภาษีอากร 845,240.19 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 895,509.80 
รายได้จากทรัพย์สิน 647,559.86 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - 
รายได้เบ็ดเตล็ด 88,361.64 
ภาษีจัดสรร 24,636,400.86 
เงินอุดหนุนทั่วไป 25,344,272.50 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,058,378 

รวมรายรับทั้งสิ้น 53,515,722.85 
 

รายการ รายจ่าย (บาท) 
รายจ่ายประจ า  

งบกลาง 11,785,348.47 
เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,259,820 
เงินเดือน(ฝายประจ า) 14,326,673.31 
ค่าตอบแทน 7,913,000 
ค่าใช้สอย 8,994,148.09 
ค่าวัสดุ 2,807,361.54 
ค่าสาธารณูปโภค 1,080,014.38 
ค่าครุภัณฑ์ 307,100 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,250,000 
เงินอุดหนุน 1,222,680 
อ่ืนๆ 18,000 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,058,378 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 47,900,823.79 
 

 



 
 

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟ้า  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รายรับ 
ยอดยกมา  ปี 2563       241,888.14   บาท 
เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  224,820.00   บาท 
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  160,000.00   บาท 
ดอกเบี้ย (30/9/64)             923.77   บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     652,129.68   บาท 

รายจ่าย 
ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนมเสริมแคลเซียมหญิงตั้งครรภ์ใน

ชุมชน  ประจ าปี   2564 
20,000.00 9,000.00 

2 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและเด็กหลังคลอดที่ฝากครรภ์
ครบเกณฑ์มาตรฐาน   ประจ าปี   2564 

20,000.00 17,000.00 

3 โครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาสร้างคุณค่าแก่ครอบครัว  
ประจ าปี  2565 

30,000.00 20,000.00 

4 โครงการแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือเด็กหลัง
คลอดที่มีปัญหาสุขภาพ และเด็กด้อยโอกาส อายุ 0-6 ปี     ใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟ้า  ประจ าปี   2564 

20,000.00 20,000.00 

5 โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในพระภิกษุ 
สามเณร ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า    ประจ าปี  2564 

50,000.00 43,750.00 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   (COVID-19)  ประจ าปี  2564 

20,000.00 20,000.00 

7 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดัน   
ประจ าปี  2564 

14,400.00 14,400.00 

8 โครงการติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ผูท้ี่
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง หรือสัมผัสเสี่ยงสูง (COVID-19)   
ประจ าปี 2564 

100,000.00 75,650.00 

รวมใช้งบประมาณหมวดกิจกรรมที่1 = 219,800.00 (คิดเป็นร้อยละ 33.7 ) 274,400.00 219,800.00 
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ประเภทท่ี 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการสนับสนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลฯ จ านวน 

6 ชมรม (ชมรมโยคะฯ 10,000.- , ชมรมรักษ์สุขภาพฯ 20,000.- 
, ชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย  10,000.- , ชมรมลีลาศฯ 10,000.- 
, ชมรมรักสุขภาพ 10,000.- , ชมรมกราวด์กอล์ฟ-เกทบอล 
10,000.- )  ประจ าปี   2564 

70,000.00 70,000.00 

2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเบื้องต้น เพ่ือเฝ้าระวัง
โรคไม่ติดต่อ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า    ประจ าปี   
2564 

36,000.00 36,000.00 

รวมใช้งบประมาณหมวดกิจกรรมที่ 2 = 106,000.00 (คิดเป็นร้อยละ 16.3) 106,000.00 106,000.00 
 

ประเภทท่ี 3 สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและควบคุม ป้องกันโรคใน  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า     ประจ าปี  2564 
20,000.00 20,000.00 

รวมใช้งบประมาณหมวดกิจกรรมที่ 3 = 20,000.00 (คิดเป็นร้อยละ 3.1 ) 20,000.00 20,000.00 
 

ประเภทท่ี 4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟ้า    ประจ าปี  2564 
47,000.00 15,140.00 

รวมใช้งบประมาณหมวดกิจกรรมที่ 4 = 15,140.00 (คิดเป็นร้อยละ 2.3 ) 47,000.00 15,140.00 
 

รวมรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ทั้ง 4 หมวดกิจกรรม  เป็นเงินจ านวน 360,940.00  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 55.3   
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ภาคผนวก 

 

 

 

 



ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
 

    
 

    
 

    
 

   
 
 
 



 

    
 

    
 

    
 
 
 
 



 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 



 

    
 

    
 

 
 
 
 
 



 

    
 

    
 

    
 

 


