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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6  ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า  ประจ าปงีบประมาณ 2561 จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้
ทั้งผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้ปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการก าหนด “แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน” และเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพื่อให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และประสิทธิผล สามารถสนอง
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 
 2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อน าไปทบทวนการวางแผนพฒันา และปรับปรงุแนวทางในการพฒันาให้มปีระสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพฒันา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดสรร
ทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ ( input) กับผลผลิต 
(output)   ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานการติดตามผลเป็นเครื่องมือ
ในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน การ
ผลิตผล และการด าเนินงานต่างๆ ได้ด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 
 2. การประเมินผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) เป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน
ว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามข้ันตอน ตามกฎเกณฑ์ และ
ตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากบัต้นทุนหรือไม่ และมี
แนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ เพียงใด เป็นการพจิารณาถึงความสามารถใน
การผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน (input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) ของ
โครงการ/แผนงาน 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานน้ันประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้นั้นมีผลกระทบตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมโดยส่วนรวมและกลุม่เป้าหมายต่างๆ  
 ความประหยัด (Economy) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนด
ในแผนโดยยังได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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ส่วนที่ 2 

สภาพท่ัวไป และข้อมลูพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลฟากท่า 

ข้อมูลท่ัวไป 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดติถ์ ตามทางหลวงหมายเลข  1047  
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ – อ าเภอบ้านโคก  ตั้งอยู่เลขที่  209/9  หมู่ที่  9  ต.ฟากท่า  อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์  มี
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ  120  กิโลเมตร  และมีระยะทางถงึกรงุเทพฯ ประมาณ  694  
กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านฟากท่า   ต าบลฟากท่า   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศใต้    ติดต่อกับบ้านโพนดู่   ต าบลสองคอน   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับล าน้ าปาด   ต าบลฟากท่า   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านสองคอน    ต าบลสองคอน   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และพ้ืน 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนจัด ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  10  องศาเซลเซียส  มีพื้นที่ทั้งหมด  0.45  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  281.3  ไร่ 

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ค้าขาย รับราชการ  มีสภาพสังคมแบบ
เครือญาติ สภาพชุมชนไม่หนาแน่น และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการในอ าเภอฟากท่า 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปในแต่ละประเด็นนโยบาย 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพ
ของเทศบาลต าบลฟากท่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม   ด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
การเมือง และการบริหาร  กล่าวคือ 
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ด้านสังคม,  ข้อมูลประชากร 

   จ านวนประชากร / ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

 -  ในเขตเทศบาลต าบลฟากท่ามีประชากร จ านวน 760 คน แยก เป็น ชายจ านวน  394  คน หญิง
จ านวน  366  คน จ านวนครัวเรือน  424  ครัวเรือน     ข้อมูล ณ มีนาคม  2561  

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน  153 คน 

จ านวนผู้พิการที่ได้รบัเบี้ยยังชีพ  จ านวน  38 คน 
 

 

 

หมู่ 

 

ชื่อบ้าน 

ประชากรของต าบล 
 

 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวังขวัญ 216 216 432 286 

2 บ้านบุ่ง 178 150 328 138 

  รวม 394 366 760 424 

 

*ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  พ.ศ.2561 
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วิสัยทัศน์  (Vision) การพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า  : 

“ สู่พ้ืนฐานการศึกษา  เมืองสะอาด  พัฒนาคุณภาพชีวิติ ” 

พันธกิจ : 
1. พัฒนาด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน  และประชาชนให้มีพื้นฐานการศึกษา ให้เป็นคนที่มีความรู้คู่

คุณธรรม  
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม  และน่าอยู่  
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านอาชีพ การศึกษา 

สาธารณสุข การบรกิาร สงัคมความเป็นอยู่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฟากท่า  
   1.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

    1.1  เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

          1.2  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติใหม้ีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 1.3  ประสานทุกภาคส่วนในการอนรุักษ์บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

 1.4  สร้างจิตส านึกให้ชุมชนร่วมกันพฒันารกัษาสิ่งแวดล้อม 

       2.  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

 2.1  พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 

 2.2  พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรูเ้ข้าสู่ระบบเทคโนโลยี 

 2.3  ส่งเสรมิสนบัสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

 2.4  ให้ประชาชนในท้องถ่ินมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2.5  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแกบุ่ตรหลาน    

          ของประชาชนในชุมชน    

 

 

 



 

5 

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  ก่อสร้างสาธารณูปการพื้นฐานให้ครบทุกชุมชน 

3.2  พัฒนาและปรับปรงุแก้ไขสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา 

        ความเดือดร้อนของประชาชน 

3.3  ก่อสร้าง  ปรับปรงุ  เส้นทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.4  พัฒนาแหลง่น้ าเพื่ออุปโภค-บรโิภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

3.5  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าและทางระบายน้ าทิ้ง    

  4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    4.1  ปรับปรุงระบบการผลิตใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

 4.2  ส่งเสรมิการบรหิารจัดการกลไกลตลาดสู่การจ าหน่าย 

 4.3  จัดหาสถานทีจ่ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 4.4  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.5  ส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 

  5.  การพัฒนาด้านสังคม 

 5.1  ส่งเสรมิสวัสดกิารและนันทนาการ 

 5.2  ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.3  ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นแหล่ง  

หาความรู้ของชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินที่ดีงามใหส้ืบต่อไป 
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  6.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  6.1  ปรับปรงุสมรรถนะในการบรหิารงานของทอ้งถ่ินใหม้คีวามคล่องตัว 

 6.2  พัฒนาระบบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานระดบัรากหญ้าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 6.3  บริหารจัดการระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.4  พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ไดร้ับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.5  บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 3 

 
การจัดเก็บข้อมูล 

1. จัดเกบ็ข้อมลูจากการด าเนินการของเทศบาลต าบลฟากท่า  ในการจัดท าโครงการพฒันาตาม         
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และที่แก้ไขเพิม่เติม  

 2. จัดเกบ็ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู โดยการท าแบบสอบถามประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. จัดเกบ็ข้อมลูจากการด าเนินการตามภารกิจของส่วน/กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลฟากท่า 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมลูท่ีได้มาด าเนินการตามตัวชี้วัดก าหนด ดังน้ี 
 1. วัดเป็น จ านวน (Number) 
 2. วัดเป็น ร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี่ย (Average Mean) 
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แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลฟากท่า  
 

 

ประเด็นการประเมิน ม ี
การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนท่ี  1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ /  

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้อถ่ิน /  

6.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล /  

8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน /  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา 
     ท้องถ่ิน 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินสอดคล้องกบั 
      ศักยภาพของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน /  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน /  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด /  

16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา /  

17. มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ /  

18. มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม่ /  

 
 
 

 



 
 

หมวดที่ 2 แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี   (พ.ศ.2561-2564) 

จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ านวน (Number) 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ.2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ 

11 1,125,000 11 1,125,000 11 1,125,000 11 1,125,000 44 4,500,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2 1,373,200 4 1,994,100 2 1,700,000 
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3,051,900 11 8,119,200 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 290,000 9 290,000 9 290,000 9 290,000 36 1,160,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 1,010,000 11 1,010,000 11 1,010,000 11 1,010,000 44 4,040,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5 235,000 5 235,000 5 235,000 5 235,000 20 940,000 

รวม 42 4,203,200 44 4,824,100 42 4,530,000 43 5,881,900 168 19,439,200 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ร้อยละ (Percentage)  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการแล้ว

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพย์ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 75.00  0 0 1 25.00 0 0 0  0 4 9.53 

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา และนันทนาการ 

    3 
0.01 0 0 8 72.73 0 0 0 0 11 26.19 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1 50.00 0 0 1 50.00 0 0 0 0 2 4.77 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 22.23 0 0 7 77.78 0 0 0 0 9 21.43 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2 18.19 0 0 9 81.82 0 0 0 0 11 26.19 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

2 40.00 0 0 3 60.00 0 0 0 0 5 11.91 

รวม 12 28.58 0 0 30 71.43 0 0 0 0 42 100 
 

  * ข้อมูล ณ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ (Percentage) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพย์
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100,000 58.83 0 0 100,000 58.83 

2. ยุทธศาสตร์การการพฒันาด้าน
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

370,000 32.89 0 0 370,000 32.89 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

126,000 
9.18 0 0 

126,000 
9.18 

4.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ 

52,050 17.95 0 0 52,050 17.95 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

260,100 
25.76 0 0 260,100 

25.76 

6.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

180,000 
76.60 0 0 

180,000 
76.60 

รวม 1,088,150 25.89 0 0 1,088,150 25.89 

 

* หมายเหตรุ้อยละของแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2561) 
* ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม พ.ศ.2561 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
อยู่ใน

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

 -ไม่มี         

รวม      

 

*** ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาท่ีได้รับจากการประสานแผนพัฒนา (เกินศักยภาพ) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้ 
ด าเนิน 
การ 

อยู่ใน 
ระหว่าง 
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ
แล้ว 
เสร็จ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่าย 

แล้ว 

- ไม่มี   
 

 
  

    

 

*** ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 
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ข้อเสนอแนะในการจดัท าโครงการพัฒนา 
 

               2.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในชุมชนควรเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้  
               2.2 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการในแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชน  
               2.3 จ านวนโครงการท่ีชุมชนเสนอมามีมากกว่างบประมาณท่ีจะจัดสรรให้ได้ ควรท า
ความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชน
ทราบ   
               2.4 โครงการท่ีชุมชนเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
                2.5 การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ควรประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ทางเสียงตามสายของเทศบาลหรือส่งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
และควรน าเอกสารปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไวด้้วย  
       2.6 การเสนอโครงการของแต่ละ ส านัก/กอง/ เพื่อน าบรรจุในแผนพัฒนา และจัดสรร
งบประมาณด าเนินโครงการ เมื่อได้รับการบรรจุในแผน และอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดในแผนด าเนินงาน ให้ครบทุกโครงการท่ีเสนอไว้ ไม่อย่างน้ันจะท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้   
      2.7 การด าเนินโครงการควรด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
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โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560- 31 เดือนมีนาคม 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
เบิกจ่าย(บาท) 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
1.โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรบัปรุงภูมทิัศน์ 49,710 50,000 
2.โครงการอนรุักษ์ล าน้ าปาดปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ 0  20,000 
3.โครงการหน้าบ้านน่ามอง 50,000 50,000 
4.โครงการจัดการขยะโดยชุมชนมสี่วนร่วม  50,000 50,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ   
1.โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 70,000 70,000 
2.โครงการเปิดโลกทัศนส์ู่การเรียนรู้ของยุวชนเยาวชนเทศบาลต าบลฟากท่า 0 200,000 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
เทศบาลต าบลฟากท่า (ค่าอาหารกลางวัน)  

36,720   150,000 

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ฟากท่า  

16,200.72 60,000 

5.โครงการพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลฟากท่า  

0 25,000 

6.ค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู 2503)  81,437.88 200,000 
7.โครงการซอ้มแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบอัคคีภัยในสถานศึกษา 0 30,000 
8.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 100,000 
9.โครงการแข่งขันกีฬา 5 เหล่า – เทาแดง  200,000  200,000  
10.โครงการแข่งขันกีฬาเบญจสมัพันธ์ 0 30,000 
11.โครงการส่งทมีนักกีฬาหรือ นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 0 60,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.โครงการก่อสร้างประตปูิด-เปิดน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมและบ่อบ าบัดน้ าเสีย
จากชุมชน หมู่ 3 บ้านบุ่ง  

0 1,245,900 

2.โครงการซอ่มแซมผนงัคอนกรีตป้องกันน้ าท่วม(บ้านวังขวัญ) หมู่ 9         
ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

126,000 127,300 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
1.โครงการฝึกอบรมทอผ้าส าหรบัเยาวชน  0 60,000 
2.โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  24,100 30,000 
3.โครงการตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง  27,950 50,000 
4.โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสผู้สงูอายุและสตรี 0 30,000 
5.โครงการฝึกอบรมการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าส าหรับประชาชน 0 50,000 
6.โครงการจัดท าแผนชุมชน 0 10,000 

7.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 0 20,000 

8.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 0 20,000 

9.โครงการณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 0 20,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1.โครงการจัดงานประเพณีวันส าคัญทางศาสนา  0 30,000 
2.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  0 150,000 
3.โครงการจัดงานประเพณีไหลเรอืไฟและตักบาตรเทโววันออกพรรษา 0 200,000 
4.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 0 150,000 
5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 200,100 250,000 
6.โครงการซอ้มแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 0 50,000 
7.โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  0 50,000 
8.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 0 50,000 
9.โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด  0 20,000 
10.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ 0 10,000 
11.เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 0 50,000 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  0 20,000 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

137,352 170,000 

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 15,000 
4.โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 20,000 
5.โครงการประชาสมัพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 10,000 10,000 
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หมวดที่ 3 การประเมินตามแผนยุทธศาสตรแ์ละวัดความพึงพอใจ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
            1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลฟากท่า  
            2.  วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน  26  เมษายน  2561 
ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2561 
            1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการพัฒนาท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีปฏิบัตไิด้  
จ านวน (Number) 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 

2. ยุทธศาสตร์การการพฒันาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 11 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2 1 

4.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 9 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 1 

6.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 5 2 

รวม 42 12 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ (Percentage) 

             1. ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 28.28 70.71 1.01 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 26.26 71.72 2.02 

3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 29.29 65.66 5.05 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน    
     ทราบ 

24.24 71.72 4.04 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 21.21 69.70 9.09 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 20.20 77.78 2.02 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถ่ิน 

28.28 68.69 3.03 

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31.31 68.69 0.00 

ภาพรวม 26.13 70.58 3.28 
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              2.  ผลการด าเนนิงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (Average Mean) 
                   ยุทธศาสตร์ที่  1. การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.73 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.75 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.63 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.76 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.51 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.71 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.81 

ภาพรวม 7.68 
 

      2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

บริเวณถนนและพื้นทีส่าธารณะได้รับการปรบัปรุงภูมิทัศน ์
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 0 80 + 80  

ชุมชนมีความพึงพอใจโครงการหน้าบ้านน่ามองอย่างน้อย 
ร้อยละ 70  

ร้อยละ 0 70 + 70 

หมู่บ้านมีสิง่แวดล้อมที่ดี ชุมชนมีความพึงพอใจและ
สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง รอ้ยละ 70 

ร้อยละ 0 70 + 70 
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                ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
     1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.40 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.28 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.97 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.12 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.06 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.14 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.11 

ภาพรวม 7.15 
 

      2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

จ านวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ100 ร้อยละ 0 100 + 100 
ร้อยละ75ของเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 0 75 + 75 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ร้อยละ 0 80 + 80 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

              ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.78 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.74 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.62 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.65 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.70 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.61 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.57 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 

ภาพรวม 7.66 
 

  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

ผนังคอนกรีตป้องกันน้ าท่วมได้รับการซ่อมแซมให้มสีภาพ
ที่ดีสามารถป้องกันน้ าท่วมได้  

แห่ง 0 1 + 1 
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               ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.60 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.56 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.42 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.49 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.40 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.38 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.39 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53 

ภาพรวม 7.47 
       

  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

ครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษอย่างน้อยรอ้ยละ 50 ร้อยละ 0 50 + 50 
ประชาชนมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างน้อยร้อยละ 20  

ร้อยละ 0 20 + 20 
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  ยุทธศาสตร์ที่  5. การพฒันาด้านสังคม  

  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.87 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.77 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.74 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.59 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.53 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.58 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.69 

ภาพรวม 7.69 
    
  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

100 % ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 0 100 +100 
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ยุทธศาสตร์ที่  6. การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร  

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 7.53 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 7.58 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.39 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.58 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.42 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.38 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.55 

ภาพรวม 7.49 
 

  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญงานในหน้าที่ ร้อยละ 50  

ร้อยละ 0 50 + 50 

ประชาชนสามารถช าระภาษีได้ 100 % ร้อยละ 0 100 + 100 
 

 
         
                                                                              (นายชิด  จันโสดา) 
                                                           ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
                                                                             เทศบาลต าบลฟากท่า  
 
 
 



 
 
 

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 
(ติดตามครั้งท่ี 1/2561 จากผลการด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 

ท่ีจะน าแจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 
************** 

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า   
 ด้วย สภาเทศบาลต าบลฟากท่า ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า   เรื่อง การรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลฟากท่า  โดยมีวัตถุเพื่อแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบ และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6  ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแจ้งรายงานผลการติดต ามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลฟากท่า ให้ทุกท่านในสภาได้รับทราบร่วมกัน  ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลฟากท่า ได้ด าเนินการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลฟากท่า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 
ห้วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 เสร็จแล้ว ซึ่งได้เสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลพิจารณา และสภาเทศบาลทราบ พร้อมประกาศใช้และปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ  จึงได้น ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลฟากท่า มาแจ้ง
ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการพัฒนาท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีปฏิบัตไิด้มีดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 

2. ยุทธศาสตร์การการพฒันาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 11 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2 1 

4.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 9 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 1 

6.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 5 2 

รวม 42 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

โครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560- 31 เดือนมีนาคม 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
เบิกจ่าย(บาท) 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
1.โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรบัปรุงภูมทิัศน์ 49,710 50,000 
2.โครงการอนรุักษ์ล าน้ าปาดปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ 0  20,000 
3.โครงการหน้าบ้านน่ามอง 50,000 50,000 
4.โครงการจัดการขยะโดยชุมชนมสี่วนร่วม  50,000 50,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ   
1.โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 70,000 70,000 
2.โครงการเปิดโลกทัศนส์ู่การเรียนรู้ของยุวชนเยาวชนเทศบาลต าบลฟากท่า 0 200,000 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
เทศบาลต าบลฟากท่า (ค่าอาหารกลางวัน)  

36,720   150,000 

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ฟากท่า  

16,200.72 60,000 

5.โครงการพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลฟากท่า  

0 25,000 

6.ค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู 2503)  81,437.88 200,000 
7.โครงการซอ้มแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบอัคคีภัยในสถานศึกษา 0 30,000 
8.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 100,000 
9.โครงการแข่งขันกีฬา 5 เหล่า – เทาแดง  200,000  200,000  
10.โครงการแข่งขันกีฬาเบญจสมัพันธ์ 0 30,000 
11.โครงการส่งทมีนักกีฬาหรือ นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 0 60,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.โครงการก่อสร้างประตปูิด-เปิดน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมและบ่อบ าบัดน้ าเสีย
จากชุมชน หมู่ 3 บ้านบุ่ง  

0 1,245,900 

2.โครงการซอ่มแซมผนงัคอนกรีตป้องกันน้ าท่วม(บ้านวังขวัญ) หมู่ 9         
ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

126,000 127,300 

 

 

 



  

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
1.โครงการฝึกอบรมทอผ้าส าหรบัเยาวชน  0 60,000 
2.โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  24,100 30,000 
3.โครงการตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง  27,950 50,000 
4.โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสผู้สงูอายุและสตรี 0 30,000 
5.โครงการฝึกอบรมการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าส าหรับประชาชน 0 50,000 
6.โครงการจัดท าแผนชุมชน 0 10,000 

7.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 0 20,000 

8.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 0 20,000 

9.โครงการณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 0 20,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1.โครงการจัดงานประเพณีวันส าคัญทางศาสนา  0 30,000 
2.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  0 150,000 
3.โครงการจัดงานประเพณีไหลเรอืไฟและตักบาตรเทโววันออกพรรษา 0 200,000 
4.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 0 150,000 
5.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 200,100 250,000 
6.โครงการซอ้มแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 0 50,000 
7.โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  0 50,000 
8.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 0 50,000 
9.โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด  0 20,000 
10.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ 0 10,000 
11.เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 0 50,000 

 

 

 

 



 

  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  0 20,000 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

137,352 170,000 

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 15,000 
4.โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 20,000 
5.โครงการประชาสมัพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 10,000 10,000 

 

ข้อเสนอแนะในการจดัท าโครงการพัฒนา 

               2.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในชุมชนควรเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้  
               2.2 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการในแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชน  
               2.3 จ านวนโครงการท่ีชุมชนเสนอมามีมากกว่างบประมาณท่ีจะจัดสรรให้ได้ ควรท า
ความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชน
ทราบ   
               2.4 โครงการท่ีชุมชนเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
                2.5 การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ควรประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ทางเสียงตามสายของเทศบาลหรือส่งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
และควรน าเอกสารปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไวด้้วย  
       2.6 การเสนอโครงการของแต่ละ ส านัก/กอง/ เพื่อน าบรรจุในแผนพัฒนา และจัดสรร
งบประมาณด าเนินโครงการ เมื่อได้รับการบรรจุในแผน และอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดในแผนด าเนินงาน ให้ครบทุกโครงการท่ีเสนอไว้ ไม่อย่างน้ันจะท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้   
      2.7 การด าเนินโครงการควรด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
 



 
 
 
 
 


