
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
********************** 

   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอด  
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน    
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน  ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตาม  และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น  
 

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ   
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเทพาลัย  จึงขอประกาศรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ   การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์  

 
 
 
 
 
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
แนวทางการพัฒนา 

    1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
    1.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
    1.3 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านการ เกษตรกรรม/ร้านค้าชุมชน 
    1.4 แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน        

 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

         2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา                  
         2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น  
 

/2.1.2 ส่งเสริม.... 

 มีหลักธรรมาภิบาล     ประสานสามัคคี        รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 ส่งเสริมการศึกษา      พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจพอเพียง   มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0      
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              2.1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      2.2  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาต ิและการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา
นานาชาติ 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
       3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย ์                   
               3.2 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 
          4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
      4.1 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่         
เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น                
              4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
              4.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
                ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อHIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
       5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
            แนวทางการพัฒนา 
      5.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุม โรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน   
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แนวทางการพัฒนา 
        6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า ทางระบายน้ าและการบ ารุงรักษาในเขตชุมชน 
และท้องถิ่น 
      6.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 
             6.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
       6.4 แนวทางการพัฒนาการผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 
             6.5 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทานก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก     ขุดสระ พัฒนา
แหล่งน้ า คลองน้ าและการกระจายการใช้ประโยชน์เพื่อผลผลิตทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
            7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  

แนวทางการพัฒนา 
               7.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้  ประชาชนในท้องที่จัดกิจกรรมทาง                    
พระพุทธศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม                
        7.2 แนวทางการพัฒนาการค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
            8.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        8.2 แนวทางการพัฒนาการการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
         8.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สิน 
        แนวทางการพัฒนา 
              9.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางน้ า 
 
 
 

/10.ยุทธศาสตร์.... 
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 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด       
ความสมดุลอย่างยั่งยืน     

แนวทางการพัฒนา 
10.1 แนวทางการพัฒนาการการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียใ นชุมชน

และท้องถิ่น 
                 10.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้  การใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ค.การวางแผน 

  เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันท่ี  14 มิถุนายน  
2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 
 

ปีที่ 5 พ.ศ.2565 รวม 5 ปี 

จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านว
นโครง 
การ 

งบประมาณ 

            
1.  
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด า
ริ 

14 3,142,70
0 

16 3,287,70
0 

16 3,307,70
0 

16 3,307,70
0 

16 3,307,70
0 

78 16,353,50
0 

2.  
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา
และกีฬา 

38 2,548,30
0 

42 3,043,30
0 

48 4,208,30
0 

48 4,208,30
0 

48 4,208,30
0 

224 18,216,50
0 

3. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

3 110,000 3 110,000 4 510,000 4 510,000 4 510,000 18 1,750,000 

4.  
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
และ อยู่
ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข 

26 5,488,00
0 

28 5,874,60
0 

28 6,083,00
0 

28 6,148,00
0 

28 6,148,00
0 

138 29,741,60
0 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์.... 
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ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 
 

ปีท่ี 5 พ.ศ.2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

5.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

27 910,000 33 1,225,000 36 1,633,000 37 2,633,000 37 2,633,000 163 7,686,000 

6.  
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

90 33,115,400 218 113,263,500 211 113,027,800 215 116,096,800 157 91,586,800 676 350,993,500 

7.  
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียง 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี 

12 1,860,000 14 1,200,000 15 1,870,000 14 1,200,000 14 1,200,000 55 6,130,000 

8.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหาร
ราชการตาม
หลักการ 
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

40 19,382,000 59 34,449,000 64 37,294,000 60 27,117,000 60 27,117,000 283 145,359,000 

9.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต   และ
ทรัพย์สิน 

25 5,610,500 27 5,970,500 27 3,970,500 28 6,970,500 28 6,970,500 135 32,312,500 

10.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา-
ทรัพยากรธร
รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
สมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

27 2,629,000 33 7,639,000 34 10,039,000 31 8,289,000 31 8,289,000 156 36,885,000 

 
รวม 302 74,795,900 473 175,913,400 483 184,794,100 481 176,331,100 423 151,970,300 1,926 

 
645,129,200 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูม.ิ... 
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/แผนภูม.ิ... 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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/ง.การจัดท างบประมาณ.... 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ง.การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร ายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  จ านวน 133 โครงการ  งบประมาณ 26,524,740  บาท   สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

23 1,343,000 

2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา  
 

15 1,918,620 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
 

2 10,000 

4.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

7 5,438,200 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 

12 278,000 

6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

15 3,908,500 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
 

6 130,000 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

27 630,300 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สิน  
 

8 447,000 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 

2 15,000 

รวม 
 

117 15,876,420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูม.ิ... 
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/แผนภูม.ิ... 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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/แผนภูมิแสดง.... 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การเบิกจ่ายสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินอุดหนุนเพื่อยุทธศาสตร์

พัฒนาประเทศ 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

3,136,790 20.69 - - - - 3,136,790 20.69 

2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 

1,676,125 11.05 - - - - 1,676,125 11.05 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

- - - - - - - - 

4.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5,232,700 34.51 - - - - 5,232,700 34.51 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

288,403 1.90 - - - - 288,403 1.90 

6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

4,068,793 26.83 - - - - 4,068,793 26.83 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่อง
เที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 

25,650 0.17 - - - - 25,650 0.17 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
ราชการตามหลักการ บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

339,068 2.24 - - - - 339,068 2.24 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สิน 

396,040 2.61 - - - - 396,140 2.61 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

-  - - - - - - 

รวม 15,163,569 100 - - - - 15,163,569 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานสรุปผลการด าเนินงาน.... 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่ จ านวนโครงการ 
 ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัต ิ
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 16 23 
2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 48 15 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 4 2 
4.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

28 7 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 36 12 
6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

211 15 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ี 15 6 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

64 27 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สิน 27 8 
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

34 2 

รวม 483 117 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 

/ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน.... 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 70 30 - 
2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 80 20 - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 25 75 - 
4.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

70 30 - 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 25 75 - 
6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

65 35 - 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ี 82 18  
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ด ี

80 20  

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สิน 75 25 - 
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

80 20 - 

ภาพรวม 65.20 34.80 - 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   

มีจ านวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามฯจะพบว่าในปี  พ.ศ. 2563  มีโครงการ
ทั้งหมด  483 โครงการ งบประมา ณจ านวน  184,794 ,100  บาท                  
แต่สถานการณ์เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ของ
เทศบาล  เทศบาลต าบลเทพาลัยยังไม่ได้รับสรรจัดเงินหนุนจากรัฐบาลจึงยังไม่
สามารถที่จะด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้าน
แต่ละหมู่ ได้เสนอเข้ามาใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )  ได้ครบทุก
โครงการ  

2.  ประชาชนให้ความสนใจการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการที่เสนอ
ส่วนมากจะเสนอโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่นๆ 

    3.  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 4.  ประชาชน การจัดล าดับความส าคัญของโ ครงการที่เสนอเข้าม าใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ เทศบาล
ฯไม่สามารถท่ี น าจะน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมา ด าเนินการให้ครบทุก
โครงการได้เพราะต้องค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง 
 

ฉ.ผลการด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมี
ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

 
  ทั้งนี ้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเ สนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบล เทพาลัยสามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลเทพาลัย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเทพา
ลัย หมู่ที ่15 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท ์044 978076 เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                               
                                                         (นายประทีป   ล้ ากลาง) 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย









 


