
 

 
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565)    
 

โดย 
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เทศบาลต าบลฟากท่า 
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ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า  
เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) 
----------------------------------------------------- 

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ       
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลการเสนอความเห็น
ดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

               บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ        
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า ประจ าปีงบประมาณ 2565        
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า ที่แนบมาพร้อมนี้ 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2565 

                                                        

                                                         (นายวิทยา  รักสัจจา)                    .           
.                                                    นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า  

 
 
 

 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน 
เทศบาลต าบลฟากท่า  

 
1. นายหวัน  กาค า  ผู้แทนประชาคมชุมชนบ้านวังขวัญ   ประธานกรรมการ 
๒. นายปฐม ติค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า     กรรมการ 
3. นายวิเชียร  เอี่ยมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า    กรรมการ 
4. นางแดง  จันโสดา       ผู้แทนประชาคมชุมชนบ้านบุ่ง        กรรมการ 
5. ร.ต.อ.ชนะ   เจริญแพทย์  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
6. นางนิลวรรณ  สอดแก้ว  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 
7. นายพลกฤติ  พัตรปาล  ปลัดเทศบาลต าบลฟากท่า     กรรมการ  
8. นางดวงรัตน์   สิงห์ดา  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลฟากท่า   กรรมการ 
9. นางอัญชลี  อินทรค่ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑0. ร.ต.ท.สุรพันธ์ เทียรฆนิธิกลู  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
11. นางกันฑิยา  ศรีสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า     กรรมการและเลขาฯ 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า  ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-       
30 กันยายน 2565) จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้ปฏิบัติงานให้
ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการก าหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า ต่อไป 
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1 
ส่วนที่ 1 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถสนอง                    

ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 
 2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก  
              ยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดสรร
ทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ ( input) กับผลผลิต 
(output)   ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานการติดตามผลเป็นเครื่องมือ
ในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน    
การผลิตผล และการด าเนินงานต่างๆ ได้ด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 
 2. การประเมินผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) เป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน
ว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และ
ตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมี
แนวทางอ่ืนที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด เป็นการพิจารณาถึงความสามารถใน
การผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน (input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) ของ
โครงการ/แผนงาน 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
 ความประหยัด (Economy) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนด
ในแผน โดยยังได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 
 
 
 



2 

ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลฟากท่า 

ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามทางหลวงหมายเลข  117   
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ – อ าเภอบ้านโคก  ตั้งอยู่เลขท่ี  209/9  หมู่ที่  9  ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า    
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ ์ประมาณ 120 กิโลเมตร และมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ 
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 และพื้นที ่

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

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ค้าขาย รับราชการ  มีสภาพสังคมแบบ
เครือญาติ สภาพชุมชนไม่หนาแน่น และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการในอ าเภอฟากท่า 

ข้อมูลสภาพทั่วไปในแต่ละประเด็นนโยบาย 

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพ่ือให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพ
ของเทศบาลต าบลฟากท่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
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ข้อมูลประชากร 

   จ านวนประชากร / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 -  ในเขตเทศบาลต าบลฟากท่า มีประชากร จ านวน 717 คน แยกเป็นชายจ านวน  373  คน หญิง
จ านวน  344  คน จ านวนครัวเรือน  426  ครัวเรือน     ข้อมูล ณ ตุลาคม  2564 

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน  162 คน 

จ านวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน  39 คน 
 

 

 

หมู่ 

 

ชื่อบ้าน 

ประชากรของต าบล 
 

 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวังขวัญ 204 206 410 286 

2 บ้านบุ่ง 169 138 307 140 

  รวม 376 350 726 426 

 

*ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 
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วิสัยทัศน์  (Vision) การพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า  : 

“ สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม งานบริการ และการมีส่วนร่วมสู่คุณภาพชีวิต
ชุมชนเทศบาลต าบลฟากท่า ” 

พันธกิจ : 
1. พัฒนาด้านการศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีพ้ืนฐานการศึกษา ให้เป็นคนที่มีความรู ้     

คู่คุณธรรม  
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และน่าอยู่  
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านอาชีพ การศึกษา 

สาธารณสุข การบริการ สังคมความเป็นอยู่ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฟากท่า  
1.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                             
1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     .   .    
1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน                                   .    
1.3  ประสานทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม                                        .    
1.4  สร้างจิตส านึกให้ชุมชนรว่มกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 
 

2.  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ                                                                                   
2.1  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 2.2  พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี 
 2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 
 2.4  ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.5  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน    
                 ของประชาชนในชุมชน    
 

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1  ก่อสร้างสาธารณูปการพ้ืนฐานให้ครบทุกชุมชน 
3.2  พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา 

                 ความเดือดร้อนของประชาชน 
3.3  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.5  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าและทางระบายน้ าทิ้ง    
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4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    4.1  ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 4.2  ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกลตลาดสู่การจ าหน่าย 
 4.3  จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 4.4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.5  ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 

5.  การพัฒนาด้านสังคม 
 5.1  ส่งเสริมสวสัดิการและนันทนาการ 
 5.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.3  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง  
      หาความรู้ของชุมชนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้สืบต่อไป 

   6.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   6.1  ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว 
 6.2  พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานระดับรากหญ้าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 6.3  บริหารจัดการระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.4  พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.5  บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ    
       ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖ 

 
ส่วนที่ 3 

 
การจัดเก็บข้อมูล 

1. จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินการของเทศบาลต าบลฟากท่า  ในการจัดท าโครงการพัฒนาตาม         
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 2. จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยการท าแบบสอบถามประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินการตามภารกิจของส่วน/กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลฟากท่า 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการตามตัวชี้วัดก าหนด ดังนี้ 
 1. วัดเป็น จ านวน (Number) 
 2. วัดเป็น ร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี่ย (Average Mean) 
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แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลฟากท่า  
 

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้อถิ่น /  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา 
     ท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  



หมวดที ่2 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ.2561 - 2565) 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวน (Number) 

 
ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การ
อนรุักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 150,000 3 ๑50,๐00 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 630,000 

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

12 1,175,000 15 1,512,000 15 1,664,000 9 725,000 9 725,000 60 5,801,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  0 - 0 - 4 5,176,800 

       

      2                       

 

651,900 

 

1 

 

2,700,000 
7  8,528,700 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 220,000 5 220,000 5 218,000 4 148,000 
 

4 

 

148,000 23 954,000 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 22 1,320,000 23 1,370,000 21 1,105,000 16 1,315,000 

 

 

15 

 

1,065,000 97 6,175,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

2 110,000 2 110,000 7 2,820,000 6 260,000 6 260,000 23 3,560,000 

รวม 44 2,975,000 48 3,362,000 55 7,617,000 41 5,609,900 38 5,008,000 230 27,939,200 

   8 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ร้อยละ (Percentage)  

 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่มีอยู่ในแผนพัฒนา 
(2561 - 2565) 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติมใน

แผนฯ 2565 

รวม 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมดในปี 2565 

จ านวนโครงการ 
ที่จัดท า

งบประมาณ  

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการแล้ว

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยูใ่นระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ม่ได้ด าเนินการ  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 6.67 0 0 3 4.35 
 

3 
 

6.67 3 10.34  0 0 0 0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
และนันทนาการ 

 

17 
 

37.78 
 

3 
 

12.50 
 

20 
 

28.99 
 

12 
 

26.67 
 

   8 

 

27.59 
 

0 
 

0     4 

 

25.00 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1 2.22 7 29.17 8 11.59 
 

7 8.89 1 3.45 2 100 3 18.75 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

4 
 

8.89 
 

1 
 

7.69 
 

5 7.25 
 

3 
 

6.67 
 

2 

 

 

6.90 
0 

 

0 1 
 

6.25 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 16 35.56 6 4.17 22 31.88 
 

12 
 

26.67 8 27.59 0 0 4 25.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

4 8.89 7 29.17 11 15.95 
 

11 
 

24.44 7 24.14 0 0 4 25.00 

รวม 45 100  24 100 69 100 48 100 29 100 2 100 17 100 

 

  * ข้อมูล ณ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 
หมายเหตุ    1. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกโครงการ 2 โครง น าไปตั้งเป็นโครงการใหม่ 3 โครง  รวมเปน็ในแผนผี 65 เป็น 7 โครง 

    2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ระหว่างปีมีการแก้ไขโครงการจาก ย.5 มาจ านวน 1 โครงการ รวมจัดท างบประมาณให้เป็น 7 โครงการ    
            

  9  



 

๑๐ 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ (Percentage) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตั้งไว ้ปี 2565 เงินสะสม ปี 2565 รวมเบิกจ่าย ปี 2565 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

110,000 
 

1.92 
 

0 

 

0 87,282 
 

4.03 

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

1,662,900 29.00 0 0 1,244,082.16 57.51 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

 

2,419,400     42.19 0 0 

 

110,000  5.09 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

130,000 2.27 0 0 47,080 2.18 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

 

550,000 9.59 0 0 
 

126,450 5.85 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

 

861,800 15.03 0 0 

 

548,270 25.35 

รวม 5,734,100 100 0 0 2,163,164.16 100 

 

* หมายเหตุร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
* ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1๑ 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
อยู่ใน

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

-ไม่ม ี         

รวม      

 

*** ข้อมูล ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับจากการประสานแผนพัฒนา (เกินศักยภาพ) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได ้
ด าเนิน 
การ 

อยู่ใน 
ระหว่าง 
ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ
แล้ว 
เสร็จ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

แล้ว 

- ไม่มี   
 

 
  

    

 

*** ข้อมูล ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1๒ 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการพัฒนา 
 

               1 โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในชุมชนควรเป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้ และการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการในแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน และความพร้อมของพื้นท่ี
ด าเนินการในแต่ละชุมชน  
      2  โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีได้จากการประชาคม ท่ีจะบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการควรรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นมา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับประชาชน และด าเนินการแก้ไขตามหลักวิชาการของช่าง แล้ว
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนน าเข้าแผนฯ โดยเฉพาะเรื่องการ
ออกแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และสถานท่ีด าเนินการต้องมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการ
การได้ในทันที เมื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะสามารถด าเนินการตามโครงการได้จริง เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
               3 จ านวนโครงการท่ีชุมชนเสนอมามีมากกว่างบประมาณท่ีเทศบาลจะจัดสรรให้ได้ครบ
ทุกโครงการ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรร
งบประมาณให้ประชาชนทราบ และควรแนะน าให้จัดเตรียมข้อมูลและท าโครงการไว้ให้พร้อม
ด าเนินการหากมีหน่วยงานอื่นแจ้งให้ของบประมาณด าเนินการจะสามารถน ามาเสนอเข้าขอ
งบประมาณต่อไปได้ทันที 
       4 การเสนอโครงการของแต่ละ ส านัก/กอง/ เพื่อน าบรรจุในแผนพัฒนา และจัดสรร
งบประมาณด าเนินโครงการ เมื่อได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และอนุมัติงบประมาณใน  
เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี  ให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนมีประสิทธิ์ภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้น  
       5 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  ได้แก่ การน าโครงการท่ีมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ความพร้อมของสถานท่ี ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการท่ีผ่านการประชาคม
ของชุมชนท่ีได้จัดเรียงล าดับการด าเนินการก่อนหลังไว้แล้วนั้น จึงขอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาให้
ความส าคัญและด าเนินการน าโครงการท่ีมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมไปจัดท า
งบประมาณในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นไปตามมติท่ีประชุมของประชาคมชุมชนด้วย 
  
 



1๓ 
 

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม 2564 - 30 เดือน กันยายน 2565 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000 35,200 
2.โครงการหน้าบ้านน่ามอง   30,000 25,852 
3.โครงการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม  30,000 26,230 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ   
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (ติดมาตรการโควิค) 30,000 0 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลฟากท่า (ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าจัด
การศึกษา)  

  227,950 195,680 

3.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ฟากท่า, โรงเรียนอนุบาลฟากท่า )  

268,600 244,985.16 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลฟากท่า  (ติดมาตรการโควิค) 

5,000 0 

5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู 2503) 
    (ตั้งไว้เทศฯ 365,200 ขอโอนเพิ่ม 30,000)  

504,000 460,992 

6 .โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   100,000 99,950 
7. โครงการแข่งขันกีฬา 5 เหล่า – เทาแดง   (ติดมาตรการโควิค) 200,000  0  
8.เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์  (ติดมาตรการโควิค) 30,000 0 
9.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กภาคสนาม 197,350 195,100 
10.โครงการจัดซื้อสระว่ายน้ าส าเร็จรูป 30,000 22,900 
11.โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะส าหรับเด็กเล็ก 10,000 9,000 
12.โครงการส่งทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 60,000 15,475 
 

 

 

 

 

 

 



 

14 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าพร้อมเครื่องสูบน ้ำเทศบำลต ำบลฟำกท่ำ               

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ ครั้งที่1/2565) 

963,600 โอนไปตั้งเป็นรายการ  
-เครื่องสูบ893,000 
-โรงจัดเก็บเครื่องสูบ 
70,600 

2.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า             
(ขอเปลี่ยนแปลงแผนฯครั้งที่ 1/2565 เหลือจากโอน 47,500) 

157,900 โอนไปตั้งเป็นรายการ 
- จัดซื้อปั้มน้ า
อัตโนมัติ 110,400 

3.โครงการดัดแปลงรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า  

652,700 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ าประปาเทศบาลต าบลฟากท่า 645,200 0 
5. โครงการจัดซื้อปั้มน้ าอัตโนมัติ (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) 110,400 110,000 
6. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะเทศบาลต าบลฟากท่า 893,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. โครงการก่อสร้างโรงจัดเก็บเครื่องสูบน้ าเทศบาลต าบลฟากท่า 70,600 0 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
1.โครงการฝึกอาชีพส าหรับประชาชน   30,000 24,920 
2.โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    30,000 22,160 
3. อุดหนุนโครงการจัดงานของดีอ าเภอฟากท่า   (ติดมาตรการโควิค) 70,000 0 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ   (ติดมาตรการโควิค) 100,000 0 

2. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ 10,000 9,250 

3. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ   (ติดมาตรการโควิค) 20,000 0 

4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   (ติดมาตรการโควิค) 20,000 0 

5. อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี    

บ้านวังขวัญ บ้านบุ่ง    

10,๐๐๐ 10,00๐ 

6. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านวังขวัญ บ้านบุ่ง    

10,๐๐๐ 10,00๐ 

 



1๕ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

7. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านวังขวัญ บ้านบุ่ง   

2๐,๐๐๐ 20,00๐ 

8. โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและตักบาตรเทโววันออกพรรษา 200,000 7,500 

9. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์   (ติดมาตรการโควิค) 40,000 0 

10. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 50,000 5,500 

11. โครงการจัดงานประเพณีวันส าคัญทางศาสนา    10,000 4,200 

12. อุดหนุนโครงการงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 60,000 60,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   

1. โครงการการจัดงานวันเทศบาล   (ติดมาตรการโควิค) 15,000 0 

2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย    20,000 17,320 

3. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ   (ติดมาตรการโควิค) 20,000 0 

4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ (ติดมาตรการโควิค) 20,000 0 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร    170,000 20,695 

6. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 250,000 195,725 

7. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ
สงกรานต์ 

๒,000 1,800 

8. โครงการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ติดมาตรการโควิค) 50,000 0 

9. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในโรงยิมเทศบาลต าบลฟากท่า 130,200 129,230 

10. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฟากท่า  99,600 98,500 

11.โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงพร้อมติดตั้งในฌาปนสถานเทศบาลต าบลฟากทา่ 85,000 85,000 

รวม 48 โครงการ    เบิกจ่าย 29 โครงการ 6,697,700 2,163,164.16 
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หมวดที ่3 การประเมินตามแผนยุทธศาสตร์และวดัความพึงพอใจ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
            1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลฟากท่า  
            2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  30  กันยายน  2565 
ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  2565 
            1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้  
จ านวน (Number) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่ 
ปรากฏอยู่ใน
แผน 2565 

จ านวน
โครงการ 
ที่จัดท า

งบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่ฏิบัติได้และ 
มีการเบิกจ่าย 

ณ 30 ก.ย.2565 
1.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3 
 

3 
 

3 

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

 

20 
 

12 
 

8 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  8 7 1 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 3 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 22 12 8 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 11 11 7 

รวม 69 48 29 

 

หมายเหตุ  
เนื่องจากปี 2565 (1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค. 2565)  ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัส โรคโควิค 19 

รัฐบาลให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  
ดังนั้น โครงการที่เทศบาลต าบลฟากท่าจะต้องจัดให้มีการอบรมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชน

ในพื้นที่ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ   จึงท าให้มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามห่วงระยะเวลา
ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ (Percentage) 

             1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 30.63 41.75 2.63 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 36.75 36.25 2.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25.00 45.88 4.13 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน    
     ทราบ 

20.50 49.63 4.88 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 20.80 50.00 4.13 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 18.50 52.38 4.13 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิน่ 

34.38 38.75 1.88 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 42.63 31.25 1.13 

ภาพรวม 28.65 43.24 11.41 
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              2.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย (Average Mean) 
                   ยุทธศาสตร์ที่  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.70 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.80 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.60 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.60 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.70 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.60 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.80 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.90 

ภาพรวม 9.71 
 

      2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม / ลด 

+ / - 
บริเวณถนนและพ้ืนที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 65 80 + 15  

ในชุมชนมีการท าให้หน้าบ้านสะอาดสวยงามน่ามอง 
ร้อยละ 70 (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละ 50 70 + 20 

ชุมชนมีการจัดการขยะได้ถูกต้อง ท าให้ขยะลดลง ร้อยละ 
70 (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละ 50 70 + 20 
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                ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
     1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.70 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.90 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.60 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.40 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.20 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.70 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.80 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.90 

ภาพรวม 9.65 
 

      2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 
+ / - 

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 0 0 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100  ร้อยละ 80 100 + 20 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริมนม ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 80 100 + 20 
เด็กโรงเรียนอนุบาลฟากท่าได้รับอาหารเสริมนมร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 80 100 + 20 
เด็กโรงเรียนอนุบาลฟากท่าได้รับอาหารที่มีประโยชน์ร้อยละ 100  ร้อยละ 80 100 + 20 
ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 70 80 + 10 
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมแข่งกันกีฬาห้าเหล่า ร้อยละ๘๐  ร้อยละ 0 0 0 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเบญจสัมพันธ์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 0 0 0 
ประชาชนได้ร่วมแข่งขันกีฬากีฑากับหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ 50 70 + 20 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย ร้อยละ 90  ร้อยละ 70 90 + 20 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสระว่ายน้ าไว้ฝึก เล่นอย่างปลอดภัย 1 สระ ร้อยละ 0 1 + 10 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ในการฝึกสมอง ร้อยละ 90 ร้อยละ 40 50 + 10 
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              ยทุธศาสตร์ที ่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.50 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.50 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.20 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.70 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.60 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.90 

ภาพรวม 9.38 
 

  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม / ลด 

เทศบาลมีเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 แห่ง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) แห่ง 0 - -  
เทศบาลมีปั้มน้ าอัตโนมัติใช้ในกิจการประปา จ านวน 1 
เครื่อง 

เครื่อง 0 1 + 1  

เทศบาลมีรถเอนกประสงค์พร้อมกระเช้าในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน จ านวน 1 คัน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

คัน 0 - -  

มีการปรับปรุงอาคารโรงประปาเดิม จ านวน 1 แห่ง  
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

แห่ง 0 - -  

เทศบาลมีโรงจัดเก็บเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 แห่ง 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

แห่ง 0 - - 
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               ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.60 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.80 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.30 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.70 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.80 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.70 

ภาพรวม 9.59 
       
 

  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม /ลด 

+ / - 
ประชาชนได้เข้าร่วมฝึกอาชีพและมีอาชีพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ 40 60 + 20 
ประชาชนไดเ้ข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 50 80 + 30 

ประชาชนได้ร่วมจัดงานของดีอ าเภอฟากท่า ร้อยละ 80 
(อ าเภอฟากท่าไมไ่ด้จดังานเนื่องจากมาตรการโควิค 19) 

ร้อยละ - - - 
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  ยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาด้านสังคม  

  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.80 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.80 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.40 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.70 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.30 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.60 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.80 

ภาพรวม 9.59 
    
  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม /ลด 

+ / - 
ประชาชนได้ร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ ๗๐  
(ไม่ไดก้ารด าเนินการ) 

ร้อยละ - - - 

ประชาชนได้ป้องกันโรคพิษสุนัขป้าและควบคุมประชากรสัตว์   
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ 50 70 + 20 

มีการณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ ในชุมชน ร้อยละ 80 
(ไม่มีการด าเนินการ) 

ร้อยละ - - - 

มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ร้อยละ 80 ร้อยละ - - - 
ประชาชนได้ร่วมประเพณีไหลเรือไฟและตักบาตรเทโว ร้อยละ๗๐ ร้อยละ 50 70 + 20 
ประชาชนไดร้่วมกิจกรรมวันสงกรานต์  ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ - - - 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนาร้อยละ 70 ร้อยละ 50 70 + 20 
ประชาชนได้ร่วมรักษาประเพณีวันลอยกระทง ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 70 + 20 
ประชาชนในเทศบาลได้ร่วมส่งเสริมการจัดงานกาชาด ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 70 + 20  
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ยุทธศาสตร์ที่  6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.80 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.60 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.40 
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.10 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 9.40 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.70 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.90 
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 9.90 

ภาพรวม 9.60 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
ตัวชี้วัดที่เลือก  

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม /ลด 
  + / - 

ประชาชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 70 ร้อยละ  50 70 + 20 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบนัส าคัญของชาติ ร้อยละ 70 ร้อยละ - - - 
ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการจัดท าแผน ร้อยละ 70  ร้อยละ - - - 
บุคลากรได้รบัความรู้และประสบการณ์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 50 70 + 20 
เทศบาลมีจ านวนสมาชิกอปพร.ช่วยปฏบิัติหน้าที่เพิ่ม ร้อย 70 ร้อยละ 50 70 + 20 
มีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ ร้อยละ 50 70 + 20 
ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อยละ - - - 
มีเครื่องเสียงประจ าโรงยิมที่ทันสมยัและมปีระสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด ร้อยละ 0 1 + 1 
มีเครื่องเสียงประจ าห้องประชุมทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด ร้อยละ 0 1 + 1 
มีเครื่องเสียงประจ าฌาปนสถานทต.ฟากท่าที่ทันสมัยและมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 ชุด ร้อยละ 0 1 + 1 
 
 

                                                                                                                                                                หวัน  กาค า 
                                                                              (นายหวัน  กาค า) 
                                                           ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
                                                                             เทศบาลต าบลฟากท่า  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


