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ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่        พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ (  ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2559  หมวด 6   วา่ดว้ยการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอ้ 
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนา  ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภา

 ทอ้งถิน่ และ  คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิด
เผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและ



ตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปี
ละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา หวงัเป็นอยา่งยิง่
 วา่ การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของ  เทศบาลตำาบลฟากทา่  

ประจำาปีงบประมาณ 2561  จะมปีระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน กระตุน้ใหท้ัง้
  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และผูป้ฏบิตั ิ ใหค้วามสำาคญักบัการพัฒนาประสทิธภิาพ

ในการกำา  “ ”  หนด แผนพัฒนาทอ้งถิน่ และเป็นเครือ่งมอื ทีใ่ชก้ำาหนด
ทศิทางการพัฒนาของ  เทศบาลตำาบลฟากทา่ ตอ่ไป

                                                                            เทศบาล
 ตำาบลฟากทา่
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 สว่นที่1
วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล

1. เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการตามแผนพัฒนาเป็นไปอยา่งมี
   ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล สามารถสนองความตอ้งการ และปัญหา

ของประชาชนได ้
2. เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้า

หมายทีว่างไว ้
3.  เพือ่นำาไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรงุแนวทางใน

การพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
4.  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสำาหรับหน่วยงานจัดทำาแผนพัฒนา และผู ้

บรหิารในการวางแผนพัฒนาปีตอ่ไป

วธิกีารตดิตามและประเมนิผล
1.  การตดิตามผล (Monitoring) เป็นการตดิตามตรวจสอบความ

 กา้วหนา้ในการดำาเนนิงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เป็นการพจิารณา



 ความสมัพันธร์ะหวา่งการใชท้รัพยากรในโครงการ (input)  กบัผลผลติ
(output)   ของโครงการรว่มกบัปัจจัยภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่การ
ดำาเนนิงานการตดิตามผลเป็นเครือ่งมอืในชว่งการปฏบิตังิานของ

  โครงการ เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่การสง่มอบปัจจัยการผลติ
   กำาหนดการทำางาน การผลติผล และการดำาเนนิงานตา่งๆ ไดด้ำาเนนิการ

ไปตามแผนทีว่างไว ้
2.   การประเมนิผล หรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

(Performance evaluation) เป็นการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก
 การตดิตามผลการปฏบิตังิาน เพือ่ประเมนิความกา้วหนา้ของโครงการ

หรอืแผนงานวา่มกีารใชท้รัพยากร/   ปัจจัยตา่งๆ อยา่งไร มกีารดำาเนนิงาน
   เป็นไปตามแผน ตามขัน้ตอน ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาทีก่ำาหนดหรอื

  ไม่ โดยพจิารณาถงึองคป์ระกอบทีส่ำาคญั 3   ประการ คอืประสทิธภิาพ
(Efficiency)  ประสทิธผิล (Effectiveness)  และผลกระทบ (Impact)

 ประสทิธภิาพ (Efficiency) เพือ่ใหท้ราบวา่การดำาเนนิงานนัน้ได ้
 ผลคุม้คา่กบัตน้ทนุหรอืไม่ และมแีนวทางอืน่ทีด่กีวา่ทีจ่ะทำาใหบ้รรลเุป้า

  หมายทีก่ำาหนดไวห้รอืไม่ เพยีงใด เป็นการพจิารณาถงึความสามารถใน
การผลติ/  ผลงานทีใ่ชปั้จจัยหรอืตน้ทนุการดำาเนนิงาน (input) โดยเทยีบ

 กบัผลผลติหรอืผลลพัธ์ (output) ของโครงการ/แผนงาน
 ประสทิธผิล (Effectiveness) เพือ่ใหท้ราบวา่การดำาเนนิงานได ้

   ผลตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมายทีก่ำาหนดไวห้รอืไม่ เพยีงใด มเีหตผุล
อะไรทีท่ำาใหก้ารปฏบิตังิานนัน้ประสบความสำาเร็จหรอืความลม้เหลว

 ผลกระทบ (Impact) เพือ่ใหท้ราบวา่ผลผลติหรอืผลลพัธจ์ากการ
ดำาเนนิงานตามเป้าหมายทีไ่ดก้ำาหนดไวนั้น้มผีลกระทบตอ่การพัฒนา

 เศรษฐกจิและสงัคมโดยสว่นรวมและกลุม่เป้าหมายตา่งๆ
ความประหยดั (Economy)  หมายถงึ ความสามารถในการลด

ตน้ทนุหรอืใชท้รัพยากรตำา่กวา่ทีก่ำาหนดในแผนโดยยังไดผ้ลตาม
วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการ

2

 สว่นที่2



 สภาพท ัว่ไป และขอ้มลูพืน้ฐานของเทศบาลตำาบลฟากทา่

ขอ้มลูท ัว่ไป

  เทศบาลตำาบลฟากทา่ ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของจังหวดัอตุรดติถ ์
ตาม   ทางหลวงหมายเลข 1047   อำาเภอเมอืงอตุรดติถ์ – อำาเภอบา้นโคก

  ตัง้อยูเ่ลขที่ 209/9    หมูท่ี่ 9  ต.   ฟากทา่ อ.   ฟากทา่ จ.   อตุรดติถ์ มรีะยะ
    ทางหา่งจากจังหวดัอตุรดติถ์ ประมาณ 120    กโิลเมตร และมรีะยะทาง

   ถงึกรงุเทพฯ ประมาณ 694  กโิลเมตร

อาณาเขตตดิตอ่

  ทศิเหนอื ตดิตอ่กบั   บา้นฟากทา่   ตำาบลฟากทา่ อำาเภอฟากทา่
จังหวดัอตุรดติถ์

  ทศิใต ้ ตดิตอ่กบั   บา้นโพนดู่   ตำาบลสองคอน อำาเภอ
  ฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ์

  ทศิตะวนัออก ตดิตอ่กบั   ลำานำ้าปาด   ตำาบลฟากทา่ อำาเภอ
  ฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ์

  ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กบั   บา้นสองคอน   ตำาบลสองคอน  
  อำาเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ์

  สภาพภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ และพืน้

  ภมูปิระเทศสว่นใหญใ่นเขตเทศบาลเป็นทีร่าบลุม่ ฤดรูอ้นคอ่นขา้ง
    รอ้นจัด ฤดหูนาวคอ่นขา้งหนาว อณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ 40  องศา

    เซลเซยีส อณุหภมูติำา่สดุเฉลีย่ 10      องศาเซลเซยีส มพีืน้ทีท่ัง้หมด
0.45      ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 281.3  ไร่

 สภาพเศรษฐกจิ และสงัคมโดยภาพรวม

  ประชาชนสว่นใหญป่ระกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม ปศสุตัว์ คา้ขาย
  รับราชการ   มสีภาพสงัคมแบบเครอืญาติ สภาพชมุชนไมห่นาแน่น และ

เป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการในอำาเภอฟากทา่

ขอ้มลูสภาพท ัว่ไปในแตล่ะประเด็นนโยบาย



 เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนา และเพือ่ให ้
 เห็นถงึสภาพทั่วไป ตลอดจนศกัยภาพของเทศบาลตำาบลฟากทา่ใน

     แตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิง่แวดลอ้ม ดา้นการศกึษากฬีาและนันทนาการ  ดา้นโครงสรา้ง

         พืน้ฐาน ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นการเมอืง และการบรหิาร กลา่ว
คอื

3

ดา้นสงัคม,  ขอ้มลูประชากร

   จำานวนประชากร / ผูม้สีทิธเิลอืกต ัง้

-  ในเขตเทศบาลตำาบลฟากทา่   มปีระชากร จำานวน 760   คน แยก
   เป็น ชายจำานวน 394     คน หญงิจำานวน 366     คน จำานวนครัวเรอืน 424

       ครัวเรอืน ขอ้มลู ณ มนีาคม  2561 

จำานวนผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพี จำานวน 153 คน

จำานวนผูพ้กิารทีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพี จำานวน 38 คน

หมู่ ชือ่บา้น

ประชากรของตำาบล

ครวัเรอืนชาย หญงิ รวม

1 บา้นวงัขวญั 216 216 432 286

2 บา้นบุง่ 178 150 328 138

 รวม 394 366 760 424

*      ขอ้มลู ณ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2561



4

วสิยัทศัน ์ (Vision)  การพฒันาเทศบาลตำาบลฟากทา่  :
“      สูพ่ ืน้ฐานการศกึษา เมอืงสะอาด พฒันาคณุภาพชวีติ ิ ”

 พนัธกจิ :
1.     พัฒนาดา้นการศกึษา เด็ก เยาวชน และประชาชนใหม้พีืน้ฐาน

  การศกึษา ใหเ้ป็นคนทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม
2.    พัฒนาสภาพแวดลอ้มปราศจากมลพษิ มภีมูทิัศนท์ีส่วยงาม

 และน่าอยู่
3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถว้นทกุชมุชน มคีณุภาพชวีติทีด่ี

    ทัง้ทางดา้นอาชพี การศกึษา สาธารณสขุ การบรกิาร สงัคม
  ความเป็นอยู่ ความมั่นคงปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ และสง่

เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

 ยทุธศาสตรข์องเทศบาลตำาบลฟากทา่
   1.  การพฒันาดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้ม

   1.1  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่
 แวดลอ้ม

          1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตใิหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้

1.3  ประสานทกุภาคสว่นในการอนุรักษ์บำารงุรักษาสิง่แวดลอ้ม



1.4  สรา้งจติสำานกึใหช้มุชนรว่มกนัพัฒนารักษาสิง่แวดลอ้ม

       2.   การพฒันาดา้นการศกึษา กฬีาและนนัทนาการ

2.1  พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา

2.2  พัฒนาการศกึษาเด็กและเยาวชนในการเรยีนรูเ้ขา้สูร่ะบบ
เทคโนโลยี

2.3    สง่เสรมิสนับสนุนการกฬีา และนันทนาการ

2.4  ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา

2.5  จัดใหม้กีารประกนัคณุภาพการศกึษาโดยสง่เสรมิและ
   สนับสนุนใหท้นุการศกึษาแกบ่ตุรหลาน

             ของประชาชนในชมุชน
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3.  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

3.1  กอ่สรา้งสาธารณูปการพืน้ฐานใหค้รบทกุชมุชน

3.2    พัฒนาและปรับปรงุแกไ้ขสาธารณูปโภค สาธารณูปการให ้
สามารถตอบสนองและแกไ้ขปัญหา

        ความเดอืดรอ้นของประชาชน

3.3      กอ่สรา้ง ปรับปรงุ เสน้ทางการคมนาคมเพือ่สามารถตอบ
สนองความตอ้งการของประชาชน

3.4  พัฒนาแหลง่นำ้าเพือ่อปุโภค-บรโิภคใหเ้พยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของประชาชน

3.5     กอ่สรา้งระบบบำาบดันำ้าและทางระบายนำ้าทิง้



  4.  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

   4.1  ปรับปรงุระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด

4.2  สง่เสรมิการบรหิารจัดการกลไกลตลาดสูก่ารจำาหน่าย

4.3   จัดหาสถานทีจ่ำาหน่ายผลผลติของกลุม่อาชพีตา่ง ๆ

4.4  สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม

4.5  สง่เสรมิอาชพีในชมุชน

  5.  การพฒันาดา้นสงัคม

5.1  สง่เสรมิสวสัดกิารและนันทนาการ

5.2  สง่เสรมิสขุภาพอนามัยของประชาชน

5.3  สง่เสรมิศลิปวฒันธรรมในชมุชนสนับสนุนเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่
 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหลง่

หาความรูข้องชมุชนอนุรักษ์และฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้ง
ถิน่ทีด่งีามใหส้บืตอ่ไป
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  6.  การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร

  6.1  ปรับปรงุสมรรถนะในการบรหิารงานของทอ้งถิน่ใหม้คีวาม
คลอ่งตวั

6.2  พัฒนาระบบประชาธปิไตยขัน้พืน้ฐานระดบัรากหญา้โดยให ้
ประชาชนมสีว่นรว่มในการพัฒนา



6.3  บรหิารจัดการระบบราชการใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน

6.4  พัฒนาบคุลากรในองคก์รใหไ้ดรั้บความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่ัน
สมัย

6.5    บรหิารจัดการในการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยั
ในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน
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 สว่นที่3

การจดัเก็บขอ้มลู



1.   จัดเก็บขอ้มลูจากการดำาเนนิการของเทศบาลตำาบลฟากทา่ ใน
        การจัดทำาโครงการพัฒนาตาม

 แผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
2.  จัดเก็บขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู โดยการทำาแบบสอบถาม

ประชาชนทัว่ไปและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
3. จัดเก็บขอ้มลูจากการดำาเนนิการตามภารกจิของสว่น/กอง/  ฝ่าย

ของเทศบาลตำาบลฟากทา่

 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยการนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าดำาเนนิการตามตวัชี้
 วดักำาหนดดงันี้

1.   วดัเป็น จำานวน (Number)
2.   วดัเป็น รอ้ยละ (Percentage)
3.  คา่เฉลีย่ (Average Mean)
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แบบประเมนิตนเองในการจดัทำาแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร

  ปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยจะทำาการประเมนิและรายงานทกุ ๆ คร ัง้ 
หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผน
ยทุธศาสตรแ์ลว้  
ชือ่องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ เทศบาลตำาบลฟากทา่ 

ประเด็นการประเมนิ มี
การ

ดำาเนนิ
งาน

ไมม่ ี
การ

ดำาเนนิ
งาน

  สว่นที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่
1.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่จัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิน่

/

2.  มกีารจัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่จัด
ทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่

/

3.  มกีารจัดประชมุอยา่งตอ่เนือ่งสมำา่เสมอ /

4.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่

/

5.  มกีารจัดประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำา
แผนพัฒนาทอ้ถิน่

/

6.  มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้ง
ถิน่พจิารณารา่งแผน
     ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

/

  สว่นที่ 2  การจดัทำาแผนการพฒันาทอ้งถิน่
7.  มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสำาคญัของทอ้งถิน่
มาจัดทำาฐานขอ้มลู

/

8.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การจัดทำาแผน

/

9.  มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพือ่
ประเมนิสภาพการพัฒนา
     ทอ้งถิน่

/

10. มกีารกำาหนดวสิยัทัศนแ์ละภารกจิหลกัการพัฒนา
ทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบั
      ศกัยภาพของทอ้งถิน่

/

11. มกีารกำาหนดวสิยัทัศนแ์ละภารกจิหลกัการพัฒนา
ทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

/



      ยทุธศาสตรจั์งหวดั
12. มกีารกำาหนดจดุมุง่หมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื /

13. มกีารกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิน่ /

14. มกีารกำาหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนา

/

15. มกีารกำาหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรข์องจังหวดั

/

16. มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา

/

17. มกีารจัดทำาบญัชกีลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์ /

18. มกีารกำาหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผน
ยทุธศาสตร์

/

19. มกีารทบทวนแผนยทุธศาสตรห์รอืไม่ /



 หมวดที่2  แผนพฒันาทอ้งถิน่ส ีปี่   (พ.ศ.2561-2564)

จำานวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพฒันา  ทอ้งถิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  จำานวน (Number)

ยทุธศาสตร์
การพฒันา

 ปี พ.ศ. 2561  ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563  ปี พ.ศ.2564 รวม
จำานวน
โครงก
าร

งบ
ประมาณ

จำานวน
โครงก
าร

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

จำานวน
โครงก
าร

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

1.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยย์า
กรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4 170,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 16 680,000

2. ยทุธศาสตรก์ารการพัฒนาดา้นการ
  ศกึษา กฬีา และนันทนาการ

11
1,125,00

0
11

1,125,00
0

11 1,125,000 11
1,125,00

0
44

4,500,00
0

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
 โครงสรา้งพืน้ฐาน 2

1,373,20
0

4
1,994,10

0
2 1,700,000

      

      3   
3,051,90

0

11
8,119,20

0

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

9 290,000 9 290,000 9 290,000 9 290,000 36
1,160,00

0

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม
11

1,010,00
0

11
1,010,00

0
11 1,010,000 11

1,010,00
0

44
4,040,00

0

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืงและการบรหิาร

5 235,000 5 235,000 5 235,000 5 235,000 20 940,000

รวม 42 4,203,20 44 4,824,10 42 4,530,000 43 5,881,90 168 19,439,2



0 0 0 00
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ผลการดำาเนนิงานตามแผนพฒันา   รอ้ยละ (Percentage) 

ยทุธศาสตร์
จำานวน
โครงการ

ทีด่ำาเนนิการ
แลว้เสร็จ

จำานวน
โครงการที่

อยูใ่น
ระหวา่ง

ดำาเนนิการ

จำานวน
โครงการที่
ยงัไมไ่ด้

ดำาเนนิการ

จำานวน
โครงการ
ทีม่กีาร
ยกเลกิ

จำานวน
โครงการ

ทีม่กีารเพิม่
เตมิ

จำานวน
โครงการ
ท ัง้หมด

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

จำาน
วน

รอ้ย
ละ

1.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์
ทรัพยย์ากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม

3
75.0

0
 0 0 1 25.0

0
0 0 0 0 4 9.53

2. ยทุธศาสตรก์ารการพัฒนา
  ดา้นการศกึษา กฬีา และ

นันทนาการ
    3

0.01 0 0 8 72.7
3

0 0 0 0 11 26.1
9

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
 โครงสรา้งพืน้ฐาน 1 50.0

0
0 0 1 50.0

0
0 0 0 0 2 4.77

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 2

22.2
3

0
0 7 77.7

8
0 0 0 0 9 21.4

3
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม 2 18.1

9
0 0 9 81.8

2
0 0 0 0 11 26.1

9



6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การเมอืงและการบรหิาร 2 40.0

0
0 0 3 60.0

0
0 0 0 0 5 11.9

1
รวม

12
28.5

8
0 0 30 71.4

3
0 0 0 0 42 100

  *   ขอ้มลู ณ 1   เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2560  ถงึ 31   เดอืน มนีาคม พ.ศ.2561

10

  9
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การเบกิจา่ยงบประมาณ   รอ้ยละ (Percentage)

ยทุธศาสตร์
งบประมาณ เงนิสะสม รวม

จำานวนเงนิ
รอ้ย
ละ

จำานว
นเงนิ

รอ้ย
ละ

จำานวน
เงนิ

รอ้ย
ละ

1.  ยทุธศาสตรก์าร
อนุรักษ์ทรัพยย์ากร
ธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม

100,000
58.83 0 0

100,000
58.83

2. ยทุธศาสตรก์ารการ
 พัฒนาดา้นการศกึษา

 กฬีา และนันทนาการ

370,000 32.89 0 0 370,000 32.89

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง

 พืน้ฐาน

126,000 9.18 0 0 126,000 9.18

4.  ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

52,050 17.95 0 0 52,050 17.95

5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม

260,100
25.76 0 0 260,100

25.76
6.  ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิาร

180,000 76.60 0 0 180,000 76.60

รวม 1,088,150 25.89 0 0 1,088,1
50

25.89

* หมายเหตรุ้อยละของแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี
พ.ศ.2561)
*     ขอ้มลู ณ เดอืน ตลุาคม 2560-  มนีาคม พ.ศ.2561
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ผลการดำาเนนิงานตามโครงการทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ

โครงการ
ผลการดำาเนนิงาน งบประมาณ

ยงัไมไ่ด้
ดำาเนนิ
การ

อยูใ่น
ระหวา่

ง
ดำาเนนิ
การ

ดำาเนนิ
การ
แลว้
เสร็จ

งบ
ประมาณ
ทีไ่ดร้บั

งบ
ประมาณ
ทีเ่บกิจา่ย

ไป

 -ไมม่ี    

รวม

***     ขอ้มลู ณ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2561

ผลการดำาเนนิงานตามโครงการพฒันาทีไ่ดร้บัจากการประสาน
 แผนพฒันา (เกนิศกัยภาพ)

โครงการ

ผลการดำาเนนิงาน งบประมาณ
ยังไม่
ได ้

ดำาเนนิ
การ

อยู่
ใน
ระหว่
าง
ดำาเนิ
น
การ

ดำาเ
นนิ
การ
แลว้
เสร็
จ

งบ
ประมาณ
ทีไ่ดรั้บ

งบประมาณ
ทีเ่บกิจา่ย
แลว้

- ไมม่ี
 

  



***     ขอ้มลู ณ เดอืน มนีาคม พ.ศ.2561
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ขอ้เสนอแนะในการจดัทำาโครงการพฒันา

               2.1 โครงการ/กจิกรรมทีด่ำาเนนิการในชมุชนควรเป็น
โครงการที่  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และสามารถ

 แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของชมุชนได ้
               2.2 การจัดลำาดบัความสำาคญัของโครงการในแผน
พัฒนาใหค้ำานงึถงึสภาพปัญหา ความจำาเป็นเรง่ดว่นของแตล่ะ

 ชมุชน
               2.3 จำานวนโครงการทีช่มุชนเสนอมามมีากกวา่งบ
ประมาณทีจ่ะจัดสรรให ้  ได ้ควรทำาความเขา้ใจ อธบิายถงึแหลง่
ทีม่าของงบประมาณ ตลอดจนวธิกีารจัดสรรงบประมาณให ้
ประชาชนทราบ  
               2.4 โครงการทีช่มุชนเสนอมาสว่นใหญ ่เป็นดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน มากกวา่การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติของคนใน

 ชมุชน
                2.5  การสง่ขอ้มลูประชาสมัพันธต์า่งๆ ควรประกาศ

 ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ทางเสยีงตามสายของ



เทศบาลหรอืสง่ขอ้มลูใหผู้ใ้หญบ่า้นประกาศทางหอกระจายขา่ว
  ของหมูบ่า้น และควรนำาเอกสารปิดบอรด์ประชาสมัพันธไ์วด้ว้ย

      2.6  การเสนอโครงการของแตล่ะ สำานัก/กอง/ เพือ่นำา
  บรรจใุนแผนพัฒนา และจัดสรรงบประมาณดำาเนนิโครงการ เมือ่

  ไดรั้บการบรรจใุนแผน และอนุมัตงิบประมาณแลว้ ควรดำาเนนิการ
 ใหแ้ลว้เสร็จตามกำาหนดในแผนดำาเนนิงาน ใหค้รบทกุโครงการที่

 เสนอไว ้ ไมอ่ยา่งนัน้จะทำาใหผ้ลการปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตาม
 แผนทีว่างไว ้

     2.7 การดำาเนนิโครงการควรดำาเนนิการตามระยะเวลาที่
กำาหนดไวใ้นแผนดำาเนนิงาน

14
 โครงการทีด่ำาเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2561    ขอ้มลูณตลุาคม

2560- 31  เดอืนมนีาคม 2561

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิ

จา่ย(บาท)

งบ
ประมาณที่
ตัง้ไว ้

1   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น  การอนรุกัษ์  
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม



1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่
 แวดลอ้ม ปรับปรงุภมูทิัศน์

49,710 50,000

2.โครงการอนุรักษ์ลำานำ้าปาดปลกูป่า
เฉลมิพระเกยีรติ

0 20,000

3.โครงการหนา้บา้นน่ามอง 50,000 50,000
4.  โครงการจัดการขยะโดยชมุชนมสีว่นรว่ม 50,000 50,000
2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการศกึษากฬีาและ  

 นนัทนาการ
1.โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 70,000 70,000
2.โครงการเปิดโลกทัศนส์ูก่ารเรยีนรูข้องยวุชน
เยาวชนเทศบาลตำาบลฟากทา่

0 200,000

3.โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
  ศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำาบลฟากทา่ (

คา่อาหารกลางวนั) 

36,720   150,000

4.  โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กศ่นูย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลฟากทา่

16,200.7
2

60,000

5.โครงการพัฒนาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลฟากทา่

0 25,000

6.  คา่ใชจ้า่ยอาหารเสรมินมโรงเรยีนอนุบาลฟากทา่
(   วดัวงัขวญั วนัครู 2503) 

81,437.8
8

200,000

7.โครงการซอ้มแผนชว่ยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียัใน
สถานศกึษา

0 30,000

8.โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 100,000 100,000
9.  โครงการแขง่ขนักฬีา 5  เหลา่ –  เทาแดง 200,000 200,000 
10.โครงการแขง่ขนักฬีาเบญจสมัพันธ์ 0 30,000
11.  โครงการสง่ทมีนักกฬีาหรอื นักกรฑีาเขา้รว่ม
แขง่ขนั

0 60,000

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา     ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
1.โครงการกอ่สรา้งประตปิูด-เปิดนำ้าเพือ่ป้องกนันำ้า

  ทว่มและบอ่บำาบดันำ้าเสยีจากชมุชน หมู่ 3  บา้นบุง่
0 1,245,90

0
2.โครงการซอ่มแซมผนังคอนกรตีป้องกนันำ้า
ทว่ม(บา้นวงัขวญั)  หมู่ 9        
ต.  ฟากทา่ อ.  ฟากทา่ จ.อตุรดติถ์

126,000 127,300
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โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิจา่ย
(บาท)

งบ
ประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้

4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒัน   าดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ  
1.  โครงการฝึกอบรมทอผา้สำาหรับเยาวชน 0 60,000
2.  โครงการสง่เสรมิการปลกูผักปลอดสารพษิ 24,100 30,000
3.  โครงการตามแนวพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง 27,950 50,000
4.โครงการฝึกอาชพีคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสผู ้
สงูอายแุละสตรี

0 30,000

5.โครงการฝึกอบรมการออกแบบตดัเย็บเสือ้ผา้
สำาหรับประชาชน

0 50,000

6.โครงการจัดทำาแผนชมุชน 0 10,000

7.โครงการปกป้องสถาบนัสำาคญัของชาติ 0 20,000

8.โครงการสง่เสรมิสขุภาพ 0 20,000

9.โครงการณรงคค์วบคมุโรคตดิตอ่ 0 20,000

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   ดา้นสงัคม  
1.  โครงการจัดงานประเพณีวนัสำาคญัทางศาสนา 0 30,000
2.  โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 0 150,000
3.โครงการจัดงานประเพณีไหลเรอืไฟและตกับาตร
เทโววนัออกพรรษา

0 200,000

4.โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ 0 150,000
5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน

200,100 250,000

6.โครงการซอ้มแผนชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 0 50,000
7.โครงการใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและบรรเทา

 สาธารณภยั
0 50,000

8.โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัภิยัทางถนน 0 50,000
9.  โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0 20,000
10.โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพษิสนัุขบา้และ
ควบคมุประชากรสตัว์

0 10,000

11.เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 0 50,000
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โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิจา่ย
(บาท)

งบ
ประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   ดา้นการเมอืงและการบรหิาร  
1.  โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย 0 20,000
2.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาองคค์วามรูใ้หแ้ก่
บคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

137,352 170,000

3.โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกบ่คุลากร
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 15,000

4.โครงการจัดงานวนัเทศบาล 0 20,000
5.โครงการประชาสมัพันธแ์ละออกบรกิารจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000 10,000
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 หมวดที่3 การประเมนิตามแผนยทุธศาสตรแ์ละวดัความพงึ
พอใจ

แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์
  สว่นที่ 1  ขอ้มลูท ัว่ไป

            1.  ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    เทศบาลตำาบลฟากทา่
            2.  วนั/เดอืน/   ปี ทีร่ายงาน  26    เมษายน 2561

  สว่นที่ 2     ยทุธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2561
            1.  ยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการพฒันาทีป่รากฏอยูใ่น
แผนและจำานวนโครงการทีป่ฏบิตั ิ  ได้

 จำานวน (Number)

ยทุธศาสตร์
จำานวนโครงการ

จำานวน
โครงการที่
ปรากฏอยู่
ในแผน

จำานวน
โครงการ

ทีไ่ด ้
ปฏบิตั ิ

1.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยย์ากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4 3

2. ยทุธศาสตรก์าร  การพัฒนาดา้นการศกึษา
 กฬีา และนันทนาการ

11 3



3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้
 ฐาน

2 1

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 9 2

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 11 1

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

5 2

รวม 42 12
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  สว่นที่ 3  ผลการดำาเนนิงาน  รอ้ยละ (Percentage)

             1. ความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม

ประเด็น

พอใจ
มาก
(รอ้ย
ละ)

พอใจ
(รอ้ย
ละ)

ไม่
พอใจ
(รอ้ย
ละ)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มใน
 โครงการ / กจิกรรม

28.28 70.71 1.01

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลู
 ของโครงการ / กจิกรรม

26.26 71.72 2.02

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิ
 เห็นในโครงการ / กจิกรรม

29.29 65.66 5.05



4)  มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ
/ กจิกรรมใหป้ระชาชน   
     ทราบ

24.24 71.72 4.04

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการ
 ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรม

21.21 69.70 9.09

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 20.20 77.78 2.02

7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่าร
แกไ้ขปัญหาของ
     ประชาชนในทอ้งถิน่

28.28 68.69 3.03

8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

31.31 68.69 0.00

ภาพรวม 26.13 70.58 3.28

19

              2.  ผลการดำาเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตร ์  คา่เฉลีย่
(Average Mean)
                     ยทุธศาสตรท์ี่ 1. การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

 และสิง่แวดลอ้ม
    1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง



ประเด็น
คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.73

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ
/ กจิกรรม

7.75

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

7.63

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรม
ใหป้ระชาชนทราบ

7.76

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

7.54

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.51
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.71

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.81

ภาพรวม 7.68

      2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก

ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

หลงั
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

บรเิวณถนนและพืน้ทีส่าธารณะไดรั้บ
การปรับปรงุภมูทิัศน์

 รอ้ยละ 80 

รอ้ยละ 0 80 + 80 

ชมุชนมคีวามพงึพอใจโครงการหนา้
  บา้นน่ามองอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 70 

รอ้ยละ 0 70 + 70

 หมูบ่า้นมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ี ชมุชนมี
ความพงึพอใจและสามารถคดัแยก

รอ้ยละ 0 70 + 70



  ขยะไดถ้กูตอ้ง รอ้ยละ 70
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                  ยทุธศาสตรท์ี่ 2. การพฒันา  ดา้นการศกึษา กฬีาและ
 นนัทนาการ

     1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง                                                             

ประเด็น
คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.40

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ
 โครงการ / กจิกรรม

7.28

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

6.97

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรม
ใหป้ระชาชนทราบ

7.12

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

7.11

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.06
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.14

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.11

ภาพรวม 7.15

      2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก 

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น หลงั



ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

จำานวนเด็กและเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม
รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 0 100 + 100

รอ้ยละ 75 ของเยาวชนและประชาชน
เขา้รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 0 75 + 75

 ประชาชนเขา้รว่มกจิกรรมรอ้ยละ 80 รอ้ยละ 0 80 + 80
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                ยทุธศาสตรท์ี่ 3. การพฒันา  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
  1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง

ประเด็น
คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.78

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ
 โครงการ / กจิกรรม

7.74

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

7.62

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / 7.65



กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ

 โครงการ / กจิกรรม
7.70

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.61
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.57

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.65

ภาพรวม 7.66

  2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก

ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

หลงั
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

ผนังคอนกรตีป้องกนันำ้าทว่มไดรั้บการ
ซอ่มแซมใหม้สีภาพทีด่สีามารถ

 ป้องกนันำ้าทว่มได ้

แหง่ 0 1 + 1
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                 ยทุธศาสตรท์ี่ 4. การพฒันา  ดา้นเศรษฐกจิ
   1)  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง



ประเด็น

คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.60

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ
 โครงการ / กจิกรรม

7.56

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

7.42

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / 
กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

7.49

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

7.40

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.38
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.39

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.53

ภาพรวม 7.47
      

  2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก

ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

หลงั
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

ครัวเรอืนทีป่ลกูผักปลอดสารพษิ
 อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50

รอ้ยละ 0 50 + 50

ประชาชนมกีารดำาเนนิชวีติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งนอ้ย

 รอ้ยละ 20 

รอ้ยละ 0 20 + 20
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    ยทุธศาสตรท์ี่ 5.  การพฒันาดา้นสงัคม

  1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง

ประเด็น
คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.87

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ
 โครงการ / กจิกรรม

7.77

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

7.75

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / 
กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

7.74

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

7.59

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.53
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.58

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.69

ภาพรวม 7.69
   



  2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก

ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

หลงั
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

100 % ของกลุม่เป้าหมายเขา้รว่ม
การอบรม

รอ้ยละ 0 100 +100

24

  ยทุธศาสตรท์ี่ 6.  การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร

1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง

ประเด็น
คะแนนความ
พงึพอใจ
(   เต็ม 10
คะแนน)

1)   มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

7.53

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ
 โครงการ / กจิกรรม

7.58



3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
 โครงการ / กจิกรรม

7.39

4)   มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / 
กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

7.58

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิ
 โครงการ / กจิกรรม

7.42

6)  การดำาเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำาหนด 7.50
7)   ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่

7.38

8)   ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

7.55

ภาพรวม 7.49

  2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก

ตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก หน่วย

ผลการดำาเนนิงาน
กอ่น
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

หลงั
ดำาเนนิ
การ

(จำานว
น)

 เพิม่ /
ลด

ประชาชนไดรั้บบรกิารจากบคุลากรที่
 มคีวามรูค้วามชำานาญงานในหนา้ที่

 รอ้ยละ 50 

รอ้ยละ 0 50 + 50

 ประชาชนสามารถชำาระภาษีได ้100 
%

รอ้ยละ 0 100 + 100

                                                                              (   นายชดิ จนัโสดา)
                                                           ประธานคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผน
                                                                              เทศบาลตำาบลฟากทา่



สรปุรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่
 ปีงบประมาณ 2561

(  ตดิตามคร ัง้ที่1/2561  จากผลการดำาเนนิการระหวา่ง 1 ตลุาคม
2560-31  มนีาคม 2561)

 ทีจ่ะนำาแจง้ใหท้ ีป่ระชุมสภาฯ ทราบ
**************

   เรยีน สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลฟากทา่
  ดว้ย สภาเทศบาลตำาบลฟากทา่ ไดรั้บแจง้จากนายกเทศมนตรี

    ตำาบลฟากทา่ เรือ่ง การรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผน
  พัฒนาทอ้งถิน่เทศบาลตำาบลฟากทา่ โดยมวีตัถเุพือ่แจง้ใหส้ภาทอ้งถิน่

 ทราบ และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั

 ที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6   วา่ดว้ยการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ขอ้ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา  ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอ

 ตอ่สภาทอ้งถิน่ และ  คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิด
เผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและ
ตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละ
สองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 

   ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการดงักลา่วเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึ
แจง้รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่เทศบาล

   ตำาบลฟากทา่ ใหท้กุทา่นในสภาไดรั้บทราบรว่มกนั ดงันี้
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่เทศบาล

 ตำาบลฟากทา่ ไดด้ำาเนนิการการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้ง
  ถิน่เทศบาลตำาบลฟากทา่ ประจำาปีงบประมาณ 2561  ครัง้ที่ 1/2561 หว้ง

 ระหวา่ง 1  ตลุาคม 2560-31  มนีาคม 2561  เสร็จแลว้ ซึง่ไดเ้สนอรายงาน
  ตอ่ผูบ้รหิาร เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เทศบาลพจิารณา

 และสภาเทศบาลทราบ พรอ้มประกาศใชแ้ละปิดประกาศใหป้ระชาชน
  ทราบ จงึไดน้ำารายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่

  เทศบาลตำาบลฟากทา่ มาแจง้ใหท้ีป่ระชมุสภาไดรั้บทราบรว่มกนั ดงันี้



ยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการพฒันาทีป่รากฏอยูใ่นแผนและ
จำานวนโครงการทีป่ฏบิตัไิดม้ดีงันี้

ยทุธศาสตร์
จำานวนโครงการ

จำานวน
โครงการที่
ปรากฏอยู่
ในแผน

จำานวน
โครงการ

ทีไ่ด ้
ปฏบิตั ิ

1.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยย์ากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4 3

2. ยทุธศาสตรก์าร  การพัฒนาดา้นการศกึษา
 กฬีา และนันทนาการ

11 3

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้
 ฐาน

2 1

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 9 2

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 11 1

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

5 2

รวม 42 12



 

 โครงการทีด่ำาเนนิการในปีงบประมาณพ.ศ.2561    ขอ้มลูณตลุาคม
2560- 31  เดอืนมนีาคม 2561

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิ

จา่ย(บาท)

งบ
ประมาณที่
ตัง้ไว ้

1   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น  การอนรุกัษ์  
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่

 แวดลอ้ม ปรับปรงุภมูทิัศน์
49,710 50,000

2.โครงการอนุรักษ์ลำานำ้าปาดปลกูป่า
เฉลมิพระเกยีรติ

0 20,000

3.โครงการหนา้บา้นน่ามอง 50,000 50,000
4.  โครงการจัดการขยะโดยชมุชนมสีว่นรว่ม 50,000 50,000
2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ดา้นการศกึษากฬีาและ  

 นนัทนาการ



1.โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 70,000 70,000
2.โครงการเปิดโลกทัศนส์ูก่ารเรยีนรูข้องยวุชน
เยาวชนเทศบาลตำาบลฟากทา่

0 200,000

3.โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถาน
  ศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำาบลฟากทา่ (

คา่อาหารกลางวนั) 

36,720   150,000

4.  โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กศ่นูย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลฟากทา่

16,200.7
2

60,000

5.โครงการพัฒนาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลฟากทา่

0 25,000

6.  คา่ใชจ้า่ยอาหารเสรมินมโรงเรยีนอนุบาลฟากทา่
(   วดัวงัขวญั วนัครู 2503) 

81,437.8
8

200,000

7.โครงการซอ้มแผนชว่ยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียัใน
สถานศกึษา

0 30,000

8.โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 100,000 100,000
9.  โครงการแขง่ขนักฬีา 5  เหลา่ –  เทาแดง 200,000 200,000 
10.โครงการแขง่ขนักฬีาเบญจสมัพันธ์ 0 30,000
11.  โครงการสง่ทมีนักกฬีาหรอื นักกรฑีาเขา้รว่ม
แขง่ขนั

0 60,000

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา     ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
1.โครงการกอ่สรา้งประตปิูด-เปิดนำ้าเพือ่ป้องกนันำ้า

  ทว่มและบอ่บำาบดันำ้าเสยีจากชมุชน หมู่ 3  บา้นบุง่
0 1,245,90

0
2.โครงการซอ่มแซมผนังคอนกรตีป้องกนันำ้า
ทว่ม(บา้นวงัขวญั)  หมู่ 9        
ต.  ฟากทา่ อ.  ฟากทา่ จ.อตุรดติถ์

126,000 127,300

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิจา่ย

งบ
ประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้



(บาท)
4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒัน   าดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ  
1.  โครงการฝึกอบรมทอผา้สำาหรับเยาวชน 0 60,000
2.  โครงการสง่เสรมิการปลกูผักปลอดสารพษิ 24,100 30,000
3.  โครงการตามแนวพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง 27,950 50,000
4.โครงการฝึกอาชพีคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสผู ้
สงูอายแุละสตรี

0 30,000

5.โครงการฝึกอบรมการออกแบบตดัเย็บเสือ้ผา้
สำาหรับประชาชน

0 50,000

6.โครงการจัดทำาแผนชมุชน 0 10,000

7.โครงการปกป้องสถาบนัสำาคญัของชาติ 0 20,000

8.โครงการสง่เสรมิสขุภาพ 0 20,000

9.โครงการณรงคค์วบคมุโรคตดิตอ่ 0 20,000

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   ดา้นสงัคม  
1.  โครงการจัดงานประเพณีวนัสำาคญัทางศาสนา 0 30,000
2.  โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 0 150,000
3.โครงการจัดงานประเพณีไหลเรอืไฟและตกับาตร
เทโววนัออกพรรษา

0 200,000

4.โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ 0 150,000
5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน

200,100 250,000

6.โครงการซอ้มแผนชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 0 50,000
7.โครงการใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและบรรเทา

 สาธารณภยั
0 50,000

8.โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัภิยัทางถนน 0 50,000
9.  โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0 20,000
10.โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพษิสนัุขบา้และ
ควบคมุประชากรสตัว์

0 10,000

11.เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 0 50,000



โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ
เบกิจา่ย
(บาท)

งบ
ประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   ดา้นการเมอืงและการบรหิาร  
1.  โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย 0 20,000
2.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาองคค์วามรูใ้หแ้ก่
บคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

137,352 170,000

3.โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกบ่คุลากร
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 15,000

4.โครงการจัดงานวนัเทศบาล 0 20,000
5.โครงการประชาสมัพันธแ์ละออกบรกิารจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000 10,000

ขอ้เสนอแนะในการจดัทำาโครงการพฒันา

               2.1 โครงการ/กจิกรรมทีด่ำาเนนิการในชมุชนควรเป็น
โครงการที่  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และสามารถ

 แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของชมุชนได ้
               2.2 การจัดลำาดบัความสำาคญัของโครงการในแผน
พัฒนาใหค้ำานงึถงึสภาพปัญหา ความจำาเป็นเรง่ดว่นของแตล่ะ

 ชมุชน
               2.3 จำานวนโครงการทีช่มุชนเสนอมามมีากกวา่งบ
ประมาณทีจ่ะจัดสรรให ้  ได ้ควรทำาความเขา้ใจ อธบิายถงึแหลง่
ทีม่าของงบประมาณ ตลอดจนวธิกีารจัดสรรงบประมาณให ้
ประชาชนทราบ  
               2.4 โครงการทีช่มุชนเสนอมาสว่นใหญ ่เป็นดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน มากกวา่การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติของคนใน

 ชมุชน
                2.5  การสง่ขอ้มลูประชาสมัพันธต์า่งๆ ควรประกาศ

 ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ทางเสยีงตามสายของ



เทศบาลหรอืสง่ขอ้มลูใหผู้ใ้หญบ่า้นประกาศทางหอกระจายขา่ว
  ของหมูบ่า้น และควรนำาเอกสารปิดบอรด์ประชาสมัพันธไ์วด้ว้ย

      2.6  การเสนอโครงการของแตล่ะ สำานัก/กอง/ เพือ่นำา
  บรรจใุนแผนพัฒนา และจัดสรรงบประมาณดำาเนนิโครงการ เมือ่

  ไดรั้บการบรรจใุนแผน และอนุมัตงิบประมาณแลว้ ควรดำาเนนิการ
 ใหแ้ลว้เสร็จตามกำาหนดในแผนดำาเนนิงาน ใหค้รบทกุโครงการที่

 เสนอไว ้ ไมอ่ยา่งนัน้จะทำาใหผ้ลการปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตาม
 แผนทีว่างไว ้

     2.7 การดำาเนนิโครงการควรดำาเนนิการตามระยะเวลาที่
กำาหนดไวใ้นแผนดำาเนนิงาน
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