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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)
ประวัตคิ วามเป็นมาของตาบลท่าสัก
ตำบลท่ำสัก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เหตุทเี่ รียกว่ำ “ท่ำสัก” เพรำะเมื่อครั้งก่อน
บริเวณทีต่ ั้งของตำบลนี้คือ หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนหลักของตำบล มีป่ำไม้สักมำก และได้มีกำรทำสัมปทำนป่ำไม้แล้วนำ
ไปขำย โดยกำรใช้ช้ำงลำกลงไปทีท่ ่ำน้ำด้วยกำรทำเป็นแพซุงล่องไปตำมลำน้ำน่ำน ซึ่งไหลผ่ำน เมื่อตั้งชื่อตำบล
จึงเอำท่ำน้ำรวมกับป่ำสักทีม่ ีจำนวนมำก เรียกว่ำ “ตำบลท่ำสัก” มำจนถึงปัจจุบันนี้
ประวัตคิ วามเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำตำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2539 และได้ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำฉบับประกำศทัว่ ไป เล่ม
113 ตอนที่ 52 ง วันที่ 2 5 ธันวำคม 2539 และมีผลบังคับใช้ 23 กุมภำพันธ์ 2540
1.ลักษณะทางกายภาพ
1.1 ทีต่ ั้งของหมู่บ้าน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็น
ทีร่ ำบลุ่ม อยู่ห่ำงจำกทีว่ ่ำกำรอำเภอพิชัยระยะทำงประมำณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร ทีท่ ำกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ตั้งอยู่เลขที่ 93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำสัก
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก มีเนื้อทีโ่ ดยประมำณ 72.71 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ 45,443.73 ไร่ หรือ 72.71 ตำรำงกิโลเมตร พืน้ ทีเ่ กษตร จำนวน 30,448 ไร่ มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้
ด้านเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลหำดสองแคว อำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้านใต้

ติดต่อกับตำบลบ้ำนนำยำง และตำบลบ้ำนดำรำ

ด้านตะวันออก ติดต่อกับตำบลนำยำง
ด้านตะวันตก ติดต่อกับตำบลไร่อ้อย
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1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่ำสัก โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. บริเวณทีร่ าบ ได้แก่ บริเวณบ้ำนท่ำสัก บ้ำนชำหนึ่ง บ้ำนร้องมะแพบ บ้ำนชำตก และบ้ำนชำสอง
2. บริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้า ได้แก่บริเวณบำงส่วนของบ้ำนท่ำสัก บ้ำนเต่ำไหเหนือ บ้ำนเต่ำและ บ้ำนเต่ำไหใต้
3. ทีด่ อน โดยมำกจะพบทุกหมู่บ้ำนภำยในตำบล ซึ่งมีพนื้ ใน 3 ลักษณะข้ำงต้น เป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสม
แก่กำรทำกำรเกษตร
4. บริเวณทีร่ าบเชิงเขา คือ บ้ำนหนองเจริญ ซึ่งพืน้ ทีส่ ำมำรถทำกำรเกษตรปีละครั้ง เนื่องจำกไม่มีคลอง
ส่งน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ เนื่องจำกอำศัยน้ำฝนในกำรทำกำรเกษตร และมีพนื้ ทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติรวมอยู่ด้วย (ทีส่ ำธำรณะ/
ป่ำ/ภูเขำ) จำนวน 1,000 ไร่
1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
ภูมิอำกำศของตำบลท่ำสัก อำกำศจะร้อนจัดในฤดูร้อน ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – เดือนพฤษภำคม ฤดูฝน
มีฝนตกปำนกลำง เดือนมิถุนำยน – เดือนตุลำคม ฤดูหนำวเดือนพฤศจิกำยน – เดือนมกรำคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมำณ 32 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศำเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
โดยสภำพทัว่ ไปลักษณะของดินตำบลท่ำสัก ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทรำย ซึ่งเหมำะแก่กำร
ทำกำรเกษตร
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ตำบลท่ำสัก มีแม่น้ำน่ำนไหลผ่ำน จึงถือว่ำเป็นแม่น้ำสำยสำคัญในกำรดำรงชีวิตของชำวตำบลท่ำสัก
ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรเลี้ยงสัตว์ รวมถึงกำรจับสัตว์น้ำ
นอกจำกแม่น้ำน่ำนทีเ่ ป็นทรัพยำกรหลักแล้ว ยังมีแหล่งน้ำธรรมชำติ ทีช่ ำวตำบลท่ำสักสำมำรถนำน้ำมำ
ใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ เช่น คลองชำ และบึงช่อ
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ตำบลท่ำสักมีพนื้ ทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติอยู่ในพืน้ ทีบ่ ้ำนหนองเจริญ หมู่ที่ 10 จำนวน 1,000 ไร่
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก มีจำนวนหมู่บ้ำนทัง้ หมด 10 หมู่บ้ำน และได้มีกำรแบ่งกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เทศบำลตำบลท่ำสัก และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมีหมู่บ้ำนทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบทัง้ หมด 10 หมู่บ้ำน ซึ่งแยกเป็นหมู่บ้ำน
ทีร่ ับผิดชอบเต็มหมู่บ้ำน และทีร่ ับผิดชอบบำงส่วน ดังนี้
หมู่บ้ำนทีอ่ ยู่ในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก เต็มพื้นที่ จำนวน 9 หมู่บ้ำน และ
หมู่บ้ำน และ หมู่บ้ำนทีอ่ ยู่ในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้ำน คือ
หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำสัก ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อผู้นาหมู่บ้าน

1

บ้ำนท่ำสัก

ผู้ใหญ่บุญธรรม โปร่งเจ๊ก

2

บ้ำนเต่ำไห

ผู้ใหญ่สมใจ

เพ็ชรศรี

3

ผู้ใหญ่วิชัย

วิชัยขัทคะ

4

บ้ำนเต่ำไห
บ้ำนเต่ำไหใต้

ผู้ใหญ่สุคริน

เชื้อมั่น

5

บ้ำนชำหนึ่ง

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ กิ่งจันทร์

6

บ้ำนชำสอง

ผู้ใหญ่เปลี่ยน

แป้นชูผล

7

บ้ำนร้องมะแพบ

กำนันสุจินธ์

คำสอน

8

บ้ำนชำตก

ผู้ใหญ่จินตนำ ศรีสวัสดิ์

9

บ้ำนร้องมะแพบสอง

ผู้ใหญ่ปัญญำ

10

บ้ำนหนองเจริญ

ผู้ใหญ่มำนิตย์ ศรีเมือง

ยำตรำ

2.2การเลือกตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักแบ่งเขตกำรเลือกตั้งโดยใช้จำนวนหมู่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำนเป็นหน่วยเลือกตั้ง
มีจำนวน 10 หน่วย
3.ประชากร
3.1ข้อมูลจานวนประชากร
ประชำกรของตำบลท่ำสัก ตำมทะเบียนรำษฎร์ รวมทัง้ สิ้น 5,745 คน แบ่งเป็นชำย 2,828 คน
หญิง 2,917 คน มีจำนวนครัวเรือน 2,023 ครัวเรือน รำยละเอียด ดังนี้
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ชาย (คน) หญิง (คน)

ลักษณะข้อมูล

รวม

2,828

2,917

5,745

2,826

2,916

5,742

ผู้ทไี่ ม่มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ทมี่ ีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำร
ทะเบียนบ้ำนกลำงกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรำยกำรบุคคล
ทีไ่ ม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)

2

1

3

-

-

-

ผู้ทอี่ ยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ทยี่ ้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ)

-

-

-

แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
ผู้ทมี่ ีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

1

บ้ำนท่ำสัก

2
3

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

248

290

324

รวม
614

บ้ำนเต่ำไห

243

371

382

753

191

241

250

491

4

บ้ำนเต่ำไห
บ้ำนเต่ำไหใต้

235

369

374

743

5

บ้ำนชำหนึ่ง

177

246

242

488

6

บ้ำนชำสอง

280

369

362

731

7

บ้ำนร้องมะแพบ

170

247

242

489

8

บ้ำนชำตก

221

323

351

674

9

บ้ำนร้องมะแพบสอง

115

176

204

380

10

บ้ำนหนองเจริญ

143

196

186

382

2,023

2,828

2,917

5,745

รวม

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 5

3.2ช่วงอายุและจานวนประชากร
กลุ่มอายุ

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่ำ 1 ปี

16

17

33

1 – 10 ปี

282

237

519

11 – 20 ปี

299

281

580

21 – 30 ปี

391

358

749

31 – 40 ปี

414

377

791

41 – 50 ปี

455

456

911

51 – 60 ปี

445

473

918

61 – 70 ปี

324

427

751

71 – 80 ปี

139

186

325

81 – 90 ปี

57

90

147

91 – 100 ปี

3

14

17

มำกกว่ำ 100 ปี

1

-

1

รวม

2,826

2,916

5,742

ทีม่ ำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวำคม 2561)
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4.สภาพสังคม
4.1การศึกษา
Fการศึกษาในระบบ

ลาดับ

จานวนครู

ชื่อโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ชาย

รวม

หญิง

จานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
เต่ำไหเหนือ

1

1

9

8

17

2

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ชำหนึ่ง

1

1

4

5

9

3

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ชำสอง

4

4

26

13

39

4

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ชำตก

1

1

9

5

14

5

โรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ

4

4

25

18

43

6

โรงเรียนบ้ำนชำหนึ่ง

2

6

8

25

26

51

7

โรงเรียนบ้ำนชำสอง

4

10

14

70

65

135

8

โรงเรียนบ้ำนชำตก

3

4

7

27

22

49

F การศึกษานอกระบบ
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตาบลท่าสักมีจำนวนครูทรี่ ับผิดชอบ กศน.ตำบลท่ำสัก คือ ครูอำสำสมัคร กศน.
ตำบลท่ำสัก จำนวน 1 คน โดยแยกเป็น (หญิง) จำนวน 1 คน และ (ชำย) จำนวน – คน
4.2 สาธารณสุข
1) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก จำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำสัก
2) บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทปี่ ฏิบัติหน้ำทีใ่ นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำสัก จานวน 11 คน
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ประเภทกำรเจ็บป่วยทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำทีโ่ รงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำสัก 5 อันดับแรก
1. โรคระบบหำยใจ
2. โรคระบบย่อยอำหำรของโรคในช่องปำก

จำนวน
จำนวน

706 รำย
576 รำย

3. โรคระบบกล้ำมเนื้อรวมโครงร่ำงและกล้ำมเนื้อยึด

จำนวน

332 รำย

4. โรคระบบไหลเวียนเลือด

จำนวน

194 รำย

5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ

จำนวน

185 รำย

4.3 อาชญากรรม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมย ซึ่งได้ดำเนินกำร
ป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรสำรวจข้อมูลพืน้ ฐำนพบว่ำ ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีวิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมอำนำจหน้ำทีแ่ ละงบประมำณทีม่ ีอยู่อย่ำงจำกัด คือ ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก รวมทัง้ ได้ตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด จุดบริกำร ในช่วงเทศกำลทีม่ ีวันหยุดหลำยวันเพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน กำรป้องกันกำรทะเลำะ
วิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนทีจ่ ัดงำนระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำ
ทีป่ ัจจุบันไม่สำมำรถทีจ่ ะแก้ไขได้ ทัง้ ทีม่ ีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องทีท่ ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะต้องหำวิธี
ทีจ่ ะแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนต่อไปตำมอำนำจหน้ำทีท่ สี่ ำมำรถดำเนินกำรได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก จำกกำรทีท่ ำงว่ำกำรอำเภอพิชัยได้แจ้ง
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมีผู้ทตี่ ิดยำเสพติด แต่เมื่อ
เทียบกับพืน้ ทีอ่ ื่นถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้นำ ประชำชน หน่วยงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทีช่ ่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
สำมำรถทำได้เฉพำะตำมอำนำจหน้ำทีเ่ ท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอำนำจหน้ำที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ได้ดำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้
(๑) ดำเนินกำรจ่ำยเบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพือ่ กำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสำนกำรทำบัตรผู้พิกำร
(๔) ตั้งโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำทำงำนช่วงปิดภำคเรียน
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(๕) ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน ยำกไร้ รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ทพี่ งึ่
(๖) ตั้งโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ และกลุ่มสตรีในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ลักษณะเส้นทำงสัญจรในตำบล ได้แก่ ถนนดินลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลำดยำงทำงหลวง
แผ่นดิน ถนนลำดยำงทำงหลวงชนบท สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีเส้นทำงในกำร
คมนำคมทีใ่ ช้ติดต่อในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมีดังนี้
1. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 1166
2. ทำงหลวงชนบท อต.4012 บ้ำนชำหนึ่ง – วังตอ
3. ถนน
ถนนในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท จำนวน 1 สำย
ถนนในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 สำย
สภำพถนน ถนนสำยชำหนึ่ง – วังตอ เป็นถนนลำดยำง
ถนนของท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
สภำพถนน ดินลูกรัง

จำนวน

128 สำย

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน

20 สำย

ลำดยำง
สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 3)

จำนวน
จำนวน

4 สำย

จำนวน

1 แห่ง

1 แห่ง

4. กำรจัดกำรขนส่งมวลชน
สถำนีรถไฟบ้ำนท่ำสัก (รฟท.)
5.2 การไฟฟ้า

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือทีส่ ำธำรณะ
ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ด้ทงั้ หมด เนื่องจำกพืน้ ทีท่ มี่ ีควำมต้องกำรให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่
สำธำรณะ และบำงพืน้ ทีก่ ระแสไฟฟ้ำไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิตประจำวันของประชำชน และประสบกับปัญหำไฟฟ้ำ
เพือ่ กำรเกษตรของประชำชน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ
ประสำนควำมร่วมมือกับทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพือ่ ทีจ่ ะทำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องของไฟฟ้ำทีป่ ระชำชน
ในพืน้ ทีท่ งั้ ไฟฟ้ำสำหรับครัวเรือน ไฟฟ้ำสำธำรณะ และไฟฟ้ำเพือ่ กำรเกษตร ทัง้ นี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้ ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรตำบลท่ำสักมีไฟฟ้ำใช้ ดังนี้
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(๑) จำนวนครัวเรือนทีใ่ ช้ไฟฟ้ำ 2,013 หลังคำเรือน และครัวเรือนทีย่ ังไม่มีไฟฟ้ำใช้ 10 หลังคำเรือน
เนื่องจำกบ้ำนเรือนตั้งอยู่ห่ำงจำกจุดจำหน่ำยระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
(๒) ไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
5.3 การประปา
ปัจจุบันประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมีครัวเรือนทีใ่ ช้บริกำรน้ำประปำ จำนวน 2,023
หลังคำเรือน ประปำของส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง สำมำรถผลิตน้ำประปำได้ จำนวน 345 ลบ.ม. โดยมีแหล่ง
น้ำดิบสำหรับใช้ในกำรผลิตน้ำประปำ คือ แหล่งน้ำใต้ดิน และแม่น้ำ
5.4 โทรศัพท์
- สถำนีรับสัญญำณโทรศัพท์

จำนวน

1 แห่ง

- เสำถ่ำยทอดสัญญำณ
จำนวน
2 แห่ง
5.5 การไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ทีท่ ำกำรไปรษณีย์

จำนวน

1 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชำชนในเขตพืน้ ทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ประกอบอำชีพกำรเกษตรซึ่งส่วนใหญ่จะทำนำ
เป็นหลัก และในลำดับรองลงมำจะปลูกอ้อย ข้ำวโพด ทำสวนมะม่วง ทำสวนมะนำว ปลูกผักสวนครัว และดอกไม้ เพือ่
นำผลผลิตออกจำหน่ำยสู่ท้องตลำด และมีลำนตำกสำหรับตำกข้ำวไว้ให้บริกำรแก่เกษตรกร จำนวน 1 แห่ง
6.2 การประมง
กำรประมงของประชำชนในเขตพืน้ ทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก เลี้ยงปลำในสระ และกระชัง
ริมแม่น้ำน่ำนเป็นอำชีพหลัก และบำงครัวเรือนก็จะทำกำรประมงโดยกำรดักปลำในแม่น้ำเพือ่ มำจำหน่ำยในช่วงฤดู
น้ำหลำก (ฤดูฝน) เป็นอำชีพเสริมเพือ่ สร้ำงรำยได้เพิม่ ให้แก่ครอบครัว
6.3 การปศุสัตว์
กำรปศุสัตว์ในเขตพืน้ ทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักเป็นในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนและเลี้ยง
เป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม ได้แก่ โค กระบือ หมู ปลำ ไก่ เป็ด และอื่นๆ ทัง้ นี้ในพืน้ ทีย่ ังมีฟำร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 4
แห่ง และยังมีโรงฆ่ำสัตว์ของเอกชน จำนวน 1 แห่ง
6.4 การบริการ
ธุรกิจด้ำนกำรบริกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ประกอบไปด้วย
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ประเภท

ลาดับ

จานวน

1

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำสัก

1

2

ร้ำนค้ำชุมชน

1

3

ร้ำนขำยของชำ

60

4

ร้ำนขำยปุย๋ เคมี

7

5

อู่ซ่อมรถ

13

6

ปัม๊ น้ำมันและก๊ำซ

7

7

สหกรณ์

2

8

ร้ำนเสริมสวย

5

6.5 การท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ไม่มีแหล่งท่องเทีย่ ว
6.6 อุตสาหกรรม
จำนวนกิจกำรอุตสำหกรรม โรงสีข้ำว จำนวน ๑ แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ประเภท

ลาดับ

จานวน

1

ร้ำนค้ำชุมชน

1

2

ร้ำนขำยของชำ

60

3

ร้ำนขำยปุย๋ เคมี

7

4

อู่ซ่อมรถ

13

5

ปัม๊ น้ำมันและก๊ำซ

4

6

โรงสี

1

7

สหกรณ์

2

8

โรงฆ่ำสัตว์

1

9

ร้ำนเสริมสวย

5

10

ฟำร์มไก่

5

11

ลำนตำกข้ำว

1

12

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

1
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6.8 แรงงาน
ประชำกรทีม่ ีอำยุ ๑๕–๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงำนไปรับจ้ำงทำงำนนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ แรงงำนทีไ่ ปทำงำน
ต่ำงประเทศ ปัญหำทีพ่ บ คือ ประชำกรต้องไปทำงำนนอกพืน้ ทีใ่ นเมืองทีม่ ีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ
เพรำะในพืน้ ทีไ่ ม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมทีม่ ีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพืน้ ทีส่ ่วนมำกเป็นทีอ่ ยู่อำศัย และเป็นพืน้ ที่
กำรเกษตร จึงมีเพียงกำรจ้ำงแรงงำนด้ำนเกษตรกรเฉพำะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรแต่ละประเภท
ประกอบกับค่ำจ้ำงแรงงำนในพืน้ ทีย่ ังอยู่ในระดับต่ำกว่ำระดับจังหวัด ซึ่งปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
จำนวนประชำกรชำย

2,658

คน

จำนวนประชำกรหญิง

2,814

คน

จำนวนครัวเรือนทัง้ หมด

1,818

ครัวเรือน

พื้นที่

28,948

ไร่
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชำชนนับถือศำสนำพุทธ และมีศำสนสถำนของศำสนำพุทธ ดังนี้
ชื่อ

ทีต่ ั้ง

1

วัดภักดีรำษฎร์บูรณำรำม

หมู่ที่ 1

2

วัดวงษ์สวรรค์สุธำวำส

หมู่ที่ 2

3

วัดเต่ำไหศรีศรำนุกูล

หมู่ที่ 3

วัดประชำศรัทธำธรรม

หมู่ที่ 4

วัดชำหนึ่งสำมัคคีธรรม

หมู่ที่ 5

6

วัดชำสอง

หมู่ที่ 6

7

วัดชำตก

หมู่ที่ 7

8

วัดรำษณฎรเจริญธรรม

หมู่ที่ 10

ลาดับ

4
5

ประเภท

วัด

จานวน

8

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประมำณเดือน

มกรำคม

- ประเพณีทำบุญกลำงบ้ำน

ประมำณเดือน

มีนำคม

- ประเพณีวันสงกรำนต์

ประมำณเดือน

เมษำยน

- ประเพณีลอยกระทง

ประมำณเดือน

ตุลำคม พฤศจิกำยน

- ประเพณีวันเข้ำพรรษำ ออกพรรษำ ประมำณเดือน

กรกฎำคม ตุลำคม พฤศจิกำยน

ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ กำรทำเครื่องจักสำน
จำกผักตบชวำ เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและประดับตกแต่งบ้ำน กำรทำบำยศรีสำหรับงำนมลคลต่ำงๆ นอกจำกนั้น
ยังมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และตำบลท่ำสัก มีกำรใช้ภำษำไทย (กลำง) แต่จะมีสำเนียงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
8.3 สินค้าพื้นเมืองและของทีร่ ะลึก
- กลุ่มผักตบชวำบ้ำนเต่ำไหเหนือ หมู่ที่ 2
- กลุ่มบำยศรี หมู่ที่ 1
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
Fแหล่งน้าธรรมชาติ
- แม่น้ำ

1 สำย

- หนองน้ำ

1 แห่ง

- บึง

1 แห่ง

- คลอง

3 แห่ง

ประปำหมู่บ้ำน

10 แห่ง

บ่อน้ำตื้น

92 แห่ง

ฝำย
บ่อบำดำล

2 แห่ง
20 แห่ง

บ่อโยก

16 แห่ง

สระน้ำ

Fแหล่งน้าทีส่ ร้างขึ้น

4 แห่ง

9.2 ป่าไม้
เขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมีพนื้ ทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติอยู่ในพืน้ ที่ บ้ำนหนองเจริญ
หมู่ที่ 10 จำนวน 1,200 ไร่
9.3 ภูเขา
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็นลักษณะภูเขำอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้ำนหนองเจริญ ซึ่งเป็น
พืน้ ทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติ
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
ตำบลท่ำสัก มีสภำพดินทีส่ มบูรณ์เหมำะกับกำรทำกำรเกษตร พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ทำนำ ทำอ้อย และนอกจำกนี้
ยังมีพนื้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลัง ข้ำวโพด ถั่ว และสวนผลไม้
ทรัพยากรน้า
ตำบลท่ำสัก มีแม่น้ำน่ำนไหลผ่ำน จึงถือว่ำเป็นแม่น้ำสำยสำคัญในกำรดำรงชีวิตของชำวตำบลท่ำสัก
ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรเลี้ยงสัตว์ รวมถึงกำรจับสัตว์น้ำ
นอกจำกแม่น้ำน่ำนทีเ่ ป็นทรัพยำกรหลักแล้ว ยังมีแหล่งน้ำธรรมชำติ ทีช่ ำวตำบลท่ำสักสำมำรถนำน้ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ เช่น คลองชำ และบึงช่อ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“ตำบลท่ำสักเมืองน่ำอยู่

เป็นหมู่บ้ำนแห่งกำรเกษตร

ตำบลเข้มแข็ง

พัฒนำก้ำวไกล

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดมั่นธรรมำภิบำล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักได้กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 7 ยุทธศำสตร์
ดังนี้

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. เพือ่ ยกระดับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน เพียงพอ และเพือ่ เป็นพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
2. เพือ่ พัฒนำคุณภำพสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพและประชำชนมีรำยได้เพิม่ ขึ้น
3. เพือ่ เพิม่ ศักยภำพทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และทำนุบำรุงศำสนำ รวมทัง้ สืบสำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
4. เพือ่ สร้ำงคุณภำพชีวิตทีด่ ีให้กับประชำชน ในด้ำนกำรกินดี อยู่ดี มีควำมสุข
5. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
6. เพือ่ ให้มีกำรใช้และกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ ทีอ่ ย่ำงสมดุล โดยกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
7. เพือ่ เพิม่ ศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทานา)
ในเขตชลประทาน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ชำตก

จานวน
ราคาขาย
ต้นทุนเฉลี่ย
ครัวเรือน
เฉลี่ย
-

นอกเขตชลประทาน
จานวน
ราคาขาย
ต้นทุนเฉลี่ย
ครัวเรือน
เฉลี่ย
80
5,000
6,500

ชำสอง

-

-

-

185

5,000

6,500

ชำหนึ่ง

-

-

-

20

5,000

6,500

ท่ำสัก

-

-

-

106

5,200

6,500

ร้องมะแพบ

-

-

-

100

5,000

6,500

ร้องมะแพบสอง

-

-

-

20

5,000

6,500

หนองเจริญ

-

-

-

100

5,300

6,500

เต่ำไห

-

-

-

65

4,000

6,00

เต่ำไหเหนือ

-

-

-

211

5000

6,500

เต่ำไหใต้

-

-

-

200

5,000

6,500
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ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทาสวน)
มะนาว
หมู่บ้าน/ ชุมชน จานวน ต้นทุนการ ราคาขาย จานวน
ครัวเรือน ผลิตเฉลี่ย โดยเฉลี่ย ครัวเรือน
ชำหนึ่ง
5
50,000
-

ยางพารา
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย

หน่อไม้ฝรั่ง
ราคาขาย จานวน ต้นทุนการ ราคาขาย
จานวน
โดยเฉลี่ย ครัวเรือน ผลิตเฉลี่ย โดยเฉลี่ย ครัวเรือน
3

หอมแดง
ต้นทุนการ ราคาขาย
ผลิตเฉลี่ย โดยเฉลี่ย
20,000 50,000

เต่ำไหใต้

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

เต่ำไหเหนือ

2

5,000

-

17

2,200

5,000

1

4,000

25,000

-

-

-

ท่ำสัก

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้องมะแพบสอง

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลด้านการเกษตร (ทาไร่)
ข้าวโพด
หมู่บ้าน/ชุมชน

จานวน
ครัวเรือน

มัน

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย

จานวน
ครัวเรือน

อ้อย

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย

จานวน
ครัวเรือน

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย

บ้ำนชำตก

56

5,700

9,000

-

-

-

2

5,000

8,000

บ้ำนชำสอง

20

-

-

-

-

-

15

0

0

บ้ำนชำหนึ่ง

20

2,350

8,400

1

6,000

20,000

15

5,000

13,500

บ้ำนเต่ำไห

-

2,350

8,100

-

-

-

-

-

-

บ้ำนเต่ำไหเหนือ

4

4,800

6,000

-

-

-

4

5,000

16,000

บ้ำนท่ำสัก

12

2,800

5,000

-

-

-

15

8,000

8,000

บ้ำนร้องมะแพบ

20

5,500

6,000

-

-

-

-

-

-

บ้ำนร้องมะแพบสอง

10

5,500

6,000

-

-

-

15

-

-

-

-

-

5

5,000

4,800

บ้ำนหนองเจริญ

-

-

-
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แหล่งน้าทางการเกษตร (ธรรมชาติ)
แหล่งน้าธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทัว่ ถึง

ไม่ทวั่ ถึง

แม่น้ำ

1

4

-

4

ห้วย/ลำธำร

-

-

-

-

คลอง

-

4

-

4

หนองน้ำ/บึง

-

4

-

4

น้ำตก

-

-

-

-

แหล่งน้าทางการเกษตร (ทีม่ นุษย์สร้าง)
แหล่งน้าทีม่ นุษย์สร้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทัว่ ถึง

ไม่ทวั่ ถึง

แก้มลิง

-

1

-

1

อ่ำงเก็บน้ำ

-

1

-

1

ฝำย

-

-

-

-

สระ

-

3

2

1

คลองชลประทำน

-

1

1

-
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แหล่งน้าทางการเกษตร (ธรรมชาติ)
แหล่งน้าธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทัว่ ถึง

ไม่ทวั่ ถึง

แม่น้ำ

1

4

-

4

ห้วย/ลำธำร

-

-

-

-

คลอง

-

4

-

4

หนองน้ำ/บึง

-

4

-

4

น้ำตก

-

-

-

-

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้ากิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทัว่ ถึง

ไม่ทวั่ ถึง

บ่อบำดำลสำธำรณะ

1

-

4

-

4

บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ

2

-

2

-

2

ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

-

5

5

4

6

ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)

4

-

-

-

-

แหล่งน้ำธรรมชำติ

1

-

4

-

4
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ปัญหาและความต้องการในการทาการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
แผนภูมิแสดงปัญหำและควำมต้องกำรในกำรทำกำรเกษตรของหมู่บ้ำน/ ชุมชน และโครงกำร/แผนทีห่ มู่บ้ำน/ ชุมชนเสนอ
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แบบกำกับกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพือ่ พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น



1.2 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพือ่ พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น



1.3 มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ



1.4 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น



1.5 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น



1.6 มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชำคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น



2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน)



2.2 มีกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/เมือง)



2.3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน



2.4 มีกำรแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำควำมต้องกำร ประเด็นกำร
พัฒนำ ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง และแนวทำงปฏิบัติทเี่ หมำะสมกับสภำพพืน้ ที่



2.5 มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกข้อ 2.4 เพือ่ นำมำกำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น



2.6 มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำร
พิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพือ่ ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น



2.7 มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำร
ติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพือ่ ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น



2.8 มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นประจำปีงบประมำณ



2.9 มีข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต



ไม่มกี าร
ดาเนินการ

แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรสส่วนตำบลท่ำสัก ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
(1) กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ได้กำหนดโครงกำรทีจ่ ะดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
แผนงานเคหะและชุมชน

28

21,420,200

28

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7

560,600

-

30,621,000

30

-

-

25,630,402

27

-

-

30,805,000

24

-

-

29,383,000
-

137

137,859,602

7

560,600

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

1,850,000

4

1,850,000

4

1,850,000

4

1,850,000

4

1,850,000

20

9,250,000

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

195,000

10

195,000

10

201,000

10

201,000

8

121,000

48

913,000

แผนงานการศึกษา

20

2,731,644

22

2,880,686

21

2,947,830

21

2,947,830

12

2,225,230

96

13,733,220

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13

870,000

13

870,000

13

890,000

13

890,000

12

730,000

64

4,250,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8

110,000

8

240,000

8

110,000

8

110,000

8

110,000

40

680,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4

610,000

4

610,000

4

610,000

4

610,000

4

610,000

20

3,050,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

11

555,000

11

705,000

11

705,000

11

705,000

11

705,000

55

3,375,000

แผนงานงบกลาง

3

13,327,200

3

13,024,800

3

12,206,400

3

12,206,400

3

12,206,400

15

62,971,200

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
แผนงานสาธารณสุข

8

330,000

8

330,000

8

330,000

8

330,000

8

330,000

40

1,650,000

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

20,000

3

273,700

2

140,000

2

140,000

2

140,000

10

713,700

แผนงานการเกษตร

2

80,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

10

400,000

35

1,434,000

35

1,434,000

35

1,424,000

35

1,424,000

28

378,000

168

6,094,000

154

44,093,644

151

53,114,186

151

47,124,632

148

52,299,230

126

48,868,630

730

245,500,322

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
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สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

โดย
คณะกรรมการติดามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

15

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

65

3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

10

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด

10

3.4 วิสัยทัศน์

10

3.5 กลยุทธ์

5

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ประเด็นกลยุทธ์

5

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์

5

3.8 แผนงำน

5

3.9 ควำมเชื่อมโยงในยุทธศำสตร์ในภำพรวม

5

คะแนนรวม

100
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แนวทางเบือ้ งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภำพทัว่ ไป

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
20
17.85

และข้อมูลพืน้ ฐำนของ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ทีต่ ั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/
องค์กรปกครองส่วน
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน
ท้องถิ่น
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่ำไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/
กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครองกำรเลือกตั้ง ฯลฯ

3

3

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร
และช่วงอำยุและจำนวนประชำกร ฯลฯ

2

2

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ

2

1.71

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพืน้ ฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง
กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรประมง กำรปศุสัตว์
กำรบริกำร กำรท่องเทีย่ ว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ
แรงงำน ฯลฯ

2

1.86

2

1.43

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือ
ศำสนำ ประเพณีและงำนประจำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำท้องถิ่น
สินค้ำพืน้ เมือง และของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

2

1.71

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้ ภูเขำ
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ

2

2

(8) กำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
หรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ.

2

1.57

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ
ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่ แก้ปัญหำสำหรับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ตำมอำนำจหน้ำทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

2.57
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ประเด็นการพิจารณา
2.กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) กำรวิเครำะห์ทคี่ รอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้อง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบำยของผู
้บริหกำรใช้
ำรท้อผงถิังเมื่นอรวมถึ
งควำมเชื
ทธศำสตร์
(2) กำรวิเครำะห์
งรวมหรื
อผังเมื่ออมโยงแผนยุ
งเฉพำะและกำร

5

4.57

3

2.71

3

2.57

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำร
ส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่ม
ต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทวั่ ไป เป็นต้น

3

2.57

(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ ทีส่ ีเขียว ธรรมชำติต่ำง ๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งทีเ่ กิดขึ้น กำรประดิษฐ์ทมี่ ีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ

3

2.57

6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพือ่ ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Anlysis ทีอ่ ำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำนได้แก่ s-strenght
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส)
และ T-Threat (อุปสรรค)

3

2.57

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

65

62.41

10

9.57

10

9.57

10

9.86

บังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ทเี่ กิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโลยี จำรีตประ
เพรี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
20
17.56

สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แดละเชื่อมโยงหลัก
ประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศำสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์พัฒนำภำค
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินนโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลักประชำ
รัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0
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ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
9.86
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกำสและศักยภำพทีเ่ ป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

3.5 กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งทีต่ ้องทำตำมอำนำจ
หน้ำทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะนำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งทีจ่ ะดำเนินกำรให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

5

4.71

3.6 เป้ำประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทจี่ ะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ ัดเจน

5

4.71

3.7 จุดยืนทำง
(Positioning)

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพือ่ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของ
พืน้ ทีจ่ ริง ทีจ่ ะนำไปสู่ผลสำเร็จทำงยุทธศำสตร์

5

4.71

3.8 แผนงำน

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต กำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ควำมชัดเจน นำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่น
โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว

5

4.71

3.9 ควำมเชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม

ควำมเชื่อมโยงองค์กรรวมที่นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงกำร
จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

4.71

100

97.82

รวมคะแนน
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา

๑๐

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ

๑๐

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ

๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

๑๐

๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๖๐

๕.๑ ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร

๕

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร

๕

๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง

๕

๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

๕

๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชำติ

๕

๕.๖ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐

๕

๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด

๕

๕.๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภำยใต้หลักประชำรัฐ

๕

๕.๙ งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)

๕

๕.๑๐ มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ

๕

๕.๑๑ มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคำดว่ำทีจ่ ะได้รับ

๕

๕.๑๒ ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๕

รวมคะแนน

๑๐๐
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แนวทางเบือ้ งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
1. การสรุปสถานการณ์ เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ขององค์กร
การพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) กำรควบคุมทีม่ ีตัวเลขต่ำงๆ เพือ่ นำมำใช้วัดผลในเชิง
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปริมำณ เช่น กำรวัดจำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็
ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ คือผลผลิตนั่งเองว่ำเป็นไปตำมทีต่ ั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่
จำนวนทีด่ ำเนินกำรจริงตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้เท่ำไร จำนวนทีไ่ ม่
สำมำรถดำเนินกำรได้มีจำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำม
หลักประสิทธิภำพ (Effciency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำม
อำนำจหน้ำทีท่ ไี่ ด้กำหนดไว้

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
๑๐
9.71

๑๐

9.71

๑๐

9.57

2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการ 1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ กำรนำเอำเทคนิคๆ มำใช้เพือ่ วัดค่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม
ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ งำนต่ำงๆ ทีด่ ำเนินกำรในพืน้ ทีน่ ั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอำนำจหน้ำทีห่ รือไม่
ประชำชนพึง่ พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมทีไ่ ด้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
4. แผนงานและ
1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ทีเ่ กิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่ำงๆ จนนำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีพนื้ ทีต่ ิดต่อกัน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
๑๐
9.43

2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ทีเ่ กิดจำกด้ำนต่ำงๆ ทีส่ อดคล้อง
กับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ
๕. โครงกำรพัฒนำ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพือ่ ให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
๕

56.85

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงกำร

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร
สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรดำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง

5

4.43

๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
ชัดเจนนำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง

สภำพทีอ่ ยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงทีต่ ้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจำนวนเท่ำไร
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พืน้ ที่
ดำเนินงำน และระยะเวลำดำเนินงำนอธิบำยให้ชัดเจนว่ำ
โครงกำรนี้จะทำทีไ่ หน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลำยหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้ำหมำยรอง

๕

4.57

๕.๔ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี

โครงกำรสอดคล้องกับ (๑) ควำมมั่นคง (๒) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (๓) กำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน (๔) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสนอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม (๕) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพือ่ ให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๕

5.00

4.86
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๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงกำรมีควำมสอดคล้องแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงพัฒนำ (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักกำรนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิอ์ ย่ำงจริงจังใน ๕ ปีทตี่ ่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็น
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (๑) กำร
ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (๒) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
และกำรปฏิรูประบบเพือ่ สร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (๓)
กำรลดควำมเลื่อมล้ำทำงสังคม (๔) กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (๕) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภำพ

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
5.00
๕

๕.๖ โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สอดคล้องกับ Thailand เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
4.0
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อยได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเ่ ติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

๕

4.57

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๕

4.86

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบนั
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หรือเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเอง หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ทอ้ งถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒ
ั นาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕

5.00

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการ ใน
การจัดทาโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้าในการพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาที่ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิธกี าร
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
งบประมาณ
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์

๕

4.43

๕

4.71

๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วดั
(KPI และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีการกาหนดดัชนีชี้วดั ผลงาน (KEY Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

๕

4.71

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลของระดับความสาเร็จ
ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเขนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบตั ิได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

๕

4.71

๑๐๐

95.27

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

รวมคะแนน

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562
อบต.ท่าสัก พิชยั จ.อุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

2562
จานวน
27

2563

งบประมาณ
จานวน
32,053,000.00 15

2564

งบประมาณ
จานวน
29,600,000.00 15

งบประมาณ
33,500,000.00

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกระบวนกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตรให้มีคุณภำพ

4

1,850,000.00

4

1,850,000.00

4

1,850,000.00

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร

47

4,189,620.00

46

4,149,830.00

46

4,021,670.00

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

24

14,509,800.00

24

13,561,400.00

24

13,561,400.00

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

10

594,000.00

9

440,000.00

9

440,000.00

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่งแวดล้อม

4

190,000.00

3

170,000.00

3

170,000.00

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น

40

2,077,700.00

38

1,844,000.00

38

1,844,000.00

156

55,464,120.00

139

51,615,230.00

139

55,387,070.00

รวม

ข้อมูล ณ 09/12/2562
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รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2562
อบต.ท่าสัก พิชยั จ.อุตรดิตถ์
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์

รวม

เดิม
8

ทีเ่ พิ่มและโอนมา
19

ทีย่ กเลิก
0

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ

4

0

0

4

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร

36

11

0

47

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

22

2

0

24

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

9

1

0

10

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม

3

1

0

4

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น

35

5

0

40

117

39

0

156

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

รวม

27

ข้อมูล ณ 09/12/2562

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562
อบต.ท่าสัก พิชยั จ.อุตรดิตถ์
แผนการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์

อนุมัตงิ บประมาณ

ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

27

17.31

32,053,000.00 57.79

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและกระบวนกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มี
คุณภำพ

4

2.56

1,850,000.00 3.34

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

47

30.13

4,189,620.00 7.55

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวติ

24

15.38

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข

10

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ง
แวดล้อม

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น

จานวน
โครงการ
17

คิดเป็น

งบประมาณ

23.94

5,803,000.00 24.83

-

-

25

35.21

14,509,800.00 26.16

8

11.27

6.41

594,000.00 1.07

4

4

2.56

190,000.00 0.34

40

25.64

2,077,700.00 3.75

156

55,464,120.00

ลงนามสัญญา

คิดเป็น

-

จานวน
โครงการ
3

-

คิดเป็น

งบประมาณ

11.54

1,183,396.84 7.74

-

-

คิดเป็น

-

15

57.69

13,594,800.00 58.17

5

19.23

5.63

344,000.00 1.47

0

0

0

3

4.23

110,000.00 0.47

0

0

0

14

19.72

1,258,700.00 5.39

3

11.54

71

2,261,848.00 9.68

เบิกจ่าย

23,372,348.00

26

โครงการ
0

-

1,442,961.12 9.44

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
0

-

0
-

0

-

จานวน
โครงการ
0

-

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
0

-

0
-

0

-

-

1

50

2,500.00 33.33

1

50

2,500.00 33.33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

5,000.00 66.67

1

50

5,000.00 66.67

7,500.00

2

12,622,700.00 82.59

35,000.00 0.23
15,284,057.96

จานวน

100%

2

7,500.00
ข้อมูล ณ 09/12/2562
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รายงานโครงการทีอ่ นุมัติงบประมาณ ปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
อบต.ท่าสัก

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำยฝ้ำย ฟักตัว้ หมูท่ ี่ 1

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

1,340,000.00

2. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. สำยหลังวัดประชำศรัทธำธรรม ม.4 ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

309,000.00

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยสัมฤทธิ์ หมูท่ ี่ 6 ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

500,000.00

4. โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำบริเวณสำย
แดด ม. 7

ป่ำ ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

400,000.00

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำงละออ หมู่ ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
ที่ 8
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

500,000.00

6. โครงกำรซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำสัก 2 ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
หมูท่ ี่ 1
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

89,000.00

7. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำสัก 2 ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
หมูท่ ี่ 1
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

500,000.00

8. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยบึงช่อ หมูท่ ี่ 6,8

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

165,000.00

9. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยร้องประดู่ หมูท่ ี่ 2

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

103,000.00

10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงบ้ำนนำงประ ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
พิศ (ช่วง 2 ) หมูท่ ี่ 4
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

200,000.00

11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอยทองดี (ช่วง
2 ) หมูท่ ี่ 8

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

153,000.00

12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยฟำกชำ หมูท่ ี่ 9

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

200,000.00

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนผูใ้ หญ่
มำนิตย์ หมูท่ ี่ 10

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

200,000.00

14. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงสำยซอยพุม่ พวง หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

497,000.00

15. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงสำยเนินกว้ำว หมูท่ ี่ 7

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

400,000.00

16. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยนำนำยหล่ำ, นำนำงเรไร
หมูท่ ี่ 8

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

47,000.00
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อบต.ท่าสัก

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ
17. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยเขำมัทรี หมูท่ ี่ 10

ส่วนโยธำ, กองโยธำ, กองช่ำง, กองช่ำงสุขำภิบำล,
กองประปำ, สำนักช่ำง, สำนักกำรช่ำง

200,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
18. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรูห้ นูน้อยสูโ่ ลกกว้ำง สำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

10,000.00

19. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
เรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ปลัด อบต.

108,800.00

20. โครงกำรอำหำรเสริม(นม)

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

571,028.00

21. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
กลำงวัน)
ปลัด อบต.

362,600.00

22. โครงกำรหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภำพ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

20,000.00

23. โครงกำรร่วมจัดงำนนมัสกำรหลวงพ่อโต

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

50,000.00

24. โครงกำรร่วมจัดงำนบ้ำนเกิดถิน่ กำเนิดพระยำพิชัยดำบหัก

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

20,000.00

25. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

156,000.00

26. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนชำตก

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

204,000.00

27. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนชำสอง

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

380,000.00

28. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนชำหนึง่

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

156,000.00

29. โครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิน่ กำเนิดพระยำพิชัยดำบหัก

ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

60,000.00
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อบต.ท่าสัก

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ
30. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน 12 สิงหำมหำรำชินี

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

31. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันปิยะมหำรำช

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

32. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัยดำบหักและงำนกำชำด
จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

30,000.00

33. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระปนมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

34. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวรัชกำลที่ 9 (วันที่ 5 ธันวำคม)

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

35. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันพระบำท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ
จุฬำโลก มหำรำช (วันจักรี) และวันจักรี

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

36. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่ ัวมหำวชิรำลงกรณ์บดินทรเทพยวรำงกูร 28 กรกฎำคม

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

2,500.00

37. โครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์เพือ่ พัฒนำกำรเรียนรูส้ ำหรับศูนย์พัฒนำ ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
เด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

20,000.00

38. โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กโดยใช้เครือ่ งมือ DSPM ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

15,000.00

39. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสำหรับศูนย์ ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ำหนังสือเรียน
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

14,800.00

40. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสำหรับศูนย์ ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

14,800.00

41. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสำหรับศูนย์ ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ำเครือ่ งแบบนักเรียน
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

22,000.00

42. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสำหรับศูนย์ ส่วนกำรศึกษำ, กองกำรศึกษำ, กองส่งเสริม
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
กำรศึกษำและวัฒนธรรม, กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม, สำนักกำรศึกษำ

31,820.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
43. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยในช่วงเทศกำลปีใหม่

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

25,000.00
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อบต.ท่าสัก

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ
44. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยในช่วงเทสกำลสงกรำนต์

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

25,000.00

45. โครงกำรฝึกอบรมจัดตัง้ และทบทวน อปพร. ตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

200,000.00

46. อุดหนุนโครงกำรเงินเบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยโรคเอดส์

ส่วนสวัสดิกำรสังคม, กองสวัสดิกำรสังคม, สำนัก
สวัสดิกำรสังคม

18,000.00

47. โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผสู้ ูงอำยู (เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอำยุ) ส่วนสวัสดิกำรสังคม, กองสวัสดิกำรสังคม, สำนัก
สวัสดิกำรสังคม

9,934,800.00

48. โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คน
พิกำรหรือทุพพลภำพ(เบีย้ ยังชีพผูพ้ ิกำร)

ส่วนสวัสดิกำรสังคม, กองสวัสดิกำรสังคม, สำนัก
สวัสดิกำรสังคม

3,072,000.00

49. โครงกำรส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

20,000.00

50. โครกำรค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่

ส่วนสวัสดิกำรสังคม, กองสวัสดิกำรสังคม, สำนัก
สวัสดิกำรสังคม

300,000.00

51. โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรและแพร่ระบำดของไข้เลือดออกใน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ตำบลท่ำสัก
ปลัด อบต.

50,000.00

52. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโคพิษสุนัขบ้ำ ขององค์กำร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ปลัด อบต.

84,000.00

53. โครงกำรรณรงค์ฉีดวัควีนป้องกันโรคปำกและเท้ำเปือ่ ย และ
โรคแท้งติดต่อในสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

10,000.00

54. อุดหนุนโครงกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ด้ำนสำธำรณสุข
ปลัด อบต.

200,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
55. โครงกำรฝึกอบรมกำรกำจัดขยะต้นทำงตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

50,000.00

56. โครงกำรปลูกต้นไม้รวมใจภักดิ์ รักษำพืน้ ทีส่ ีเขียว

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

50,000.00

57. โครงกำรปัน่ รณรงค์ แยกก่อนทิง้

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

10,000.00

58. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

30,000.00

59. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักพบประชำชน

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

35,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิน่
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อบต.ท่าสัก

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ
60. โครงกำรปกป้องสถำบันของชำติ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

10,000.00

61. โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูใ้ นกระบวนกำรประชำธิปไตย และ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
กำรมีส่วนร่วมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ปลัด อบต.

15,000.00

62. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

200,000.00

63. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรขอองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักเพือ่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและศึกษำดูงำนคณะผูบ้ ริหำร/
ปลัด อบต.
สมำชิก/พนักงำนส่วนตำบล/พนักงำนจ้ำง

200,000.00

64. โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และ ปลัด อบต.
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

50,000.00

65. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

50,000.00

66. โครงกำรอุดหนุนกิง่ กำชำดอำเภอพิชัย

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

15,000.00

67. โครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำน ยำเสพติดโลก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

5,000.00

68. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เพือ่ พัฒนำควำมรูเ้ รือ่ ง กำรจัดเก็บ
ภำษีให้กับ ประชำชนในพืน้ ทีต่ ำบลท่ำสัก

ส่วนกำรคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง

69. โครงกำรเลือกตัง้ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

400,000.00

70. ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร ช่วยเหลือประชำชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอำเภอ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
ปลัด อบต.

15,000.00

71. โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูก้ ำรคัดแยกขยะต้นทำงตำบลท่ำสัก สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบำล, สำนักงำน
และศึกษำดูงำน เพือ่ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัด
ปลัด อบต.
แยกขยะต้นทำง

213,700.00

รวม

20,000.00

23,372,348.00

ข้อมูล ณ 09/12/2562

561 41

561 42

561 43

561 44

561 45
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รายงานโครงการทีล่ งนามในสัญญา ปี 2562
อบต.ท่าสัก
อบต.ท่าสัก พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันทีเ่ ริม่ สัญญา ดาเนินงาน

(บาท)

(วัน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. สำย
หลังวัดประชำศรัทธำธรรม ม.4

1 9/2562

19/6/2562

60

309,000.00

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 1 11/2562
เหล็กสำยซอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6

31/7/2562

60

498,600.00

3. โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำย 1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอพิชัย
ไฟฟ้ำแรงต่ำ บริเวณสำยป่ำแดด หมู่ที่ 7 ขยำยเขตไฟฟ้ำ ม.7 ป่ำแดด

28/5/2562

0

375,796.84

0

108,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร 1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)
บริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำร ศพด.
สอนของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
5. โครงกำรอำหำรเสริม(นม)

1 1/2562

29/1/2561

0

273,821.12

6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)

1 ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.4 แห่ง 12/12/2561
ภำคเรียนที่2/2561 1 ต.ต 62-31
ธ.ค.61 รวม 61 วันทำกำร

0

78,080.00

2 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ศพด. 4 19/12/2562
แห่ง ไตรมำส 4 ก.ค. - ก.ย. 2562

0

63,240.00

3 อำหำรกลำงวัน ศพด.4แห่ง 2
มค. 62 - 31 มี.ค.62

21/3/2562

0

90,520.00

4 อำหำรกลำงวัน ศพด.4 แห่ง 1
พ.ย.61-31 ธค.61

21/3/2562

0

8,000.00

1 โครงกำรร่วมงำนจัดงำนนมัสกำร
หลวงพ่อโต

1/4/2562

0

40,000.00

7. โครงกำรร่วมจัดงำนนมัสกำรหลวง
พ่อโต
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อบต.ท่าสัก พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันทีเ่ ริม่ สัญญา ดาเนินงาน

(บาท)

(วัน)
8. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนเต่ำไหเหนือ

29/11/2561

0

78,000.00

2 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนเต่ำไหเหนือ

14/6/2562

0

74,000.00

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำตก

29/11/2561

0

102,000.00

2 อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชำตก

14/6/2562

0

84,000.00

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำสอง

29/11/2561

0

190,000.00

2 เพิ่มเติมอำหำรกลำงวัน โรงเรียนชำ
สอง ภำคเรียนที่ 1/2562จำนวน 1
คน 20 บำท 100วัน

19/6/2562

0

2,000.00

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำหนึ่ง

29/11/2561

0

78,000.00

2 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำหนึ่ง

14/6/2562

0

70,000.00

12. โครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิ่น
กำเนิดพระยำพิชัยดำบหัก

1 อุดหนุนโครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิด
ถิ่นกำเนิด พระยำพิชัย

7/3/2562

0

60,000.00

13. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน 12
สิงหำมหำรำชินี

1 อุดหนุนที่ทำกำรอำเภอพิชัยโครงจัด
งำนวันเฉลิมพระชนพรรษำ 12 สิงหำ

2/8/2562

0

2,500.00

14. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันปิยะ
มหำรำช

1 อุดหนุนอำเภอพิชัย (23 ต.ค.
2561)

12/10/2561

0

2,500.00

16/8/2562

0

30,000.00

9. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนชำตก

10. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนชำสอง

11. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำหนึ่ง

15. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัย 1 อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัย
ดำบหักและงำนกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำบหักและงำนกำชำดจังหวัด
อุตรดิตถ์ปี 2562

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2561 48

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันทีเ่ ริม่ สัญญา ดาเนินงาน

(บาท)

(วัน)
16. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปนมิ
นทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

1 อุดหนุนทีท่ ำกำรอำเภอพิชัยใน
กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระปรมิทรฯ
13 ต.ค 2561

18. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระ 1 จัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั มหำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำชิรำลง
วชิรำลงกรณ์บดินทรเทพยวรำงกูร 28
กรณ์บดินทร์เทพยวรำงกูร
กรกฎำคม

12/10/2561

0

2,500.00

18/7/2562

0

2,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
19. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัย
ในช่วงเทศกำลปีใหม่

1 26 ธค 61

26/12/2561

0

25,000.00

20. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัย
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

1 10เม.ย2562

10/4/2562

0

24,900.00

21. อุดหนุนโครงกำรเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

1 ต.ค.61 - ก.ย.62

1/10/2561

0

16,500.00

2 ต.ค.61 - ก.ย.62

30/8/2562

0

1,500.00

22. โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้
แก่ผู้สูงอำยู(เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ)

1 ต.ค.61 - ก.ย.62

1/10/2561

0

9,073,600.00

2 ต.ค.61 - ก.ย.62

30/8/2562

0

829,200.00

23. โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง 1 ต.ค.61 - ก.ย.62
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือ
2 ต.ค.61 - ก.ย.62
ทุพพลภำพ(เบีย้ ยังชีพผู้พกิ ำร)

1/10/2561

0

2,437,600.00

30/8/2562

0

214,400.00

24. โครงกำรอุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ 1 โครงกำรบรรเทำทุกข์และ
พิชัย
ช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัย
และผู้ด้อยโอกำส 2562

2/11/2561

0

15,000.00

25. โครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำน ยำเสพ 1 อุดหนุนส่วนรำชกำรจัดงำนวัน
ติดโลก
ต่อต้ำนยำเสพติดโลก

4/6/2562

0

5,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
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ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันทีเ่ ริม่ สัญญา ดาเนินงาน

(บาท)

(วัน)
26. ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ

1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเมือง 23/11/2561

รวม

0

15,000.00

15,284,057.96

ข้อมูล ณ 09/12/2562
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รายงานโครงการทีเ่ บิกจ่าย ปี 2562
อบต.ท่าสัก
อบต.ท่าสัก พิชยั จ.อุตรดิตถ์
เปอร์เซ็นต์
ชือ่ โครงการ

การ
ดาเนินการ

ชือ่ คู่สัญญา

ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

เบิกจ่าย

การ
ดาเนินการ

(บาท)

(บาท)

(วัน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. สำยหลังวัดประชำ
ศรัทธำธรรม ม.4

0

1 9/2562

60

309,000.00

0

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอย
สัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6

0

1 11/2562

60

498,600.00

0

3. โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ
บริเวณสำยป่ำแดด หมู่ที่ 7

0

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอพิชัย ขยำยเขต
ไฟฟ้ำ ม.7 ป่ำแดด

0

375,796.84

0

0

108,800.00

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
0
1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ศพด.
สถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
5. โครงกำรอำหำรเสริม (นม)

0

1 1/2562

0

273,821.12

0

6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน )

0

1 ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.4 แห่ง ภำคเรียนที่
2/2561 1 ต.ต 62-31 ธ.ค.61 รวม 61
วันทำกำร
2 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ศพด. 4 แห่ง ไตร
มำส 4 ก.ค. - ก.ย. 2562

0

78,080.00

0

0
0

63,240.00
90,520.00

0
0

4 อำหำรกลำงวัน ศพด.4 แห่ง 1 พ.ย.61-31
ธค.61

0

8,000.00

0

3 อำหำรกลำงวัน ศพด.4แห่ง 2 มค. 62 - 31
มี.ค.62

7. โครงกำรร่วมจัดงำนนมัสกำรหลวงพ่อโต

0

1 โครงกำรร่วมงำนจัดงำนนมัสกำรหลวงพ่อโต

0

40,000.00

0

8. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนเต่ำ
ไหเหนือ

0

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนเต่ำ
ไหเหนือ

0

78,000.00

0

2 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนเต่ำ
ไหเหนือ

0

74,000.00

0

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชำตก

0

102,000.00

0

2 อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนชำตก

0

84,000.00

0

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชำสอง

0

190,000.00

0

2 เพิม่ เติมอำหำรกลำงวัน โรงเรียนชำสอง ภำค
เรียนที่ 1/2562จำนวน 1 คน 20 บำท 100วัน

0

2,000.00

0

9. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนชำตก

10. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำน
ชำสอง

0

0
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เปอร์เซ็นต์
ชือ่ โครงการ

11. โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนชำหนึ่ง

การ
ดาเนินการ
0

ชือ่ คู่สัญญา

ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

เบิกจ่าย

การ
ดาเนินการ

(บาท)

(บาท)

(วัน)
0

78,000.00

0

2 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชำหนึ่ง

0

70,000.00

0

1 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ชำหนึ่ง

12. โครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิน่ กำเนิดพระยำพิชัย
ดำบหัก

0

1 อุดหนุนโครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิน่ กำเนิด
พระยำพิชัย

0

60,000.00

0

13. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน 12 สิงหำมหำรำชินี

0

1 อุดหนุนที่ทำกำรอำเภอพิชัยโครงจัดงำนวัน
เฉลิมพระชนพรรษำ 12 สิงหำ

0

2,500.00

0

1 อุดหนุนอำเภอพิชัย (23 ต.ค.2561)

0

2,500.00 2,500.00

14. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันปิยะมหำรำช

100

15. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัยดำบหักและ
งำนกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์

0

1 อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัยดำบหัก
และงำนกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2562

0

30,000.00

0

16. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระปนมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

0

0

2,500.00

0

17. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพระรำช
สมภพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9 (วันที่
5 ธันวำคม)

0

1 อุดหนุนที่ทำกำรอำเภอพิชัยในกำรจัดงำน
วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระปรมิทรฯ 13 ต.ค 2561
1 จัดงำนวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9

0

2,500.00

0

18. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั มหำวชิรำลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรำงกูร 28 กรกฎำคม

0

1 จัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่ วั มหำชิรำลงกรณ์บดินทร์เทพยวรำงกูร

0

2,500.00

0

19. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยในช่วงเทศกำล
ปีใหม่

0

1 26 ธค 61

0

25,000.00

0

20. โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์

0

1 10เม.ย2562

0

24,900.00

0

21. อุดหนุนโครงกำรเงินเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์

0

1 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

16,500.00

0

2 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

1,500.00

0

1 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

9,073,600.00

0

2 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

829,200.00

0

1 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

2,437,600.00

0

2 ต.ค.61 - ก.ย.62

0

214,400.00

0

1 โครงกำรบรรเทำทุกข์และช่วยเหลือ
ประชำชนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกำส 2562

0

15,000.00

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

22. โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยู (เบีย้
ยังชีพผู้สูงอำยุ)

0

23. โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ(เบีย้ ยังชีพผู้พกิ ำร)

0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
24. โครงกำรอุดหนุนกิง่ กำชำดอำเภอพิชัย

0
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เปอร์เซ็นต์
ชือ่ โครงการ

25. โครงกำรจัดงำนวันต่อต้ำน ยำเสพติดโลก
26. ศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วมในกำร ช่วยเหลือประชำชน
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอำเภอ

การ
ดาเนินการ
100
0

ระยะเวลา
ชือ่ คู่สัญญา

1 อุดหนุนส่วนรำชกำรจัดงำนวันต่อต้ำนยำ
เสพติดโลก
1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเมือง

รวม

การ
ดาเนินการ
(วัน)
0
0

วงเงินตามสัญญา

เบิกจ่าย

(บาท)

(บาท)

5,000.00 5,000.00
15,000.00

0

15,284,057.96 7,500.00
ข้อมูล ณ 09/12/2562
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ที่

โครงกำร

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
ซอยพุม่ พวง ม.5
2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย

รำยละเอียดปริมำณงำน
ระยะทางยาว 540 ม. กว้าง 5.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

497,000.00 เงินเหลือจ่าย

ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม.

47,000.00 เงินเหลือจ่าย

นานายหล่า, สายนานางเรไร ม.8
3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
เขามัทรี ม.10
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่มานิตย์

ระยะทางยาว 705 ม. กว้าง 3.00 ม. หรือ

200,000.00 เงินเหลือจ่าย

มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 2,115 ตร.ม.
ระยะทางยาว 106 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา

200,000.00 เงินเหลือจ่าย

0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 343 ตร.ม.

ม.10
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยทองดี (ช่วงที่ 2)

ระยะทางยาว 86 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา

153,000.00 เงินเหลือจ่าย

0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.

ม.8
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างบ้านนางประพิศ

ระยะทางยาว 75 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา

200,000.00 เงินเหลือจ่าย

0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

(ช่วงที่ 2) ม.4
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ระยะทางยาว 87 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา

เสริมเหล็กสายบ้านนายฝ้าย

0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

200,000.00 เงินเหลือจ่าย

(ช่วงที3่ ) ม.1
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ระยะทางยาว 86 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา

200,000.00 เงินเหลือจ่าย

เสริมเหล็กสายฟากชา (ช่วงที่ 2) ม.9 0.15 ม. หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 344 ตร.ม.
9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
เนินกว้าว ม.7
9

ระยะทางยาว 402 ม. กว้าง 6.00 ม. หรือ

400,000.00 เงินเหลือจ่าย

มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 2,412 ตร.ม.
2,097,000.00

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม่ ีตอ่ ผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ในการพัฒนานและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี นภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
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การประเมินความพึงพอใจ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ได้ใช้กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อผลกำรดำเนินงำน
(โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีใน
ภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ รวมทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดทีก่ ำหนดไว้เป็นเครื่องมือ
ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ซี่งกำรประเมินควำมพึงพอใจนั้นเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมทัง้ ปีงบประมำณ มีรำยละเอียด
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก มี 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนนา มีทงั้ หมด 9 ประเด็น คือ
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
9)ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
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1. วิธกี ารประเมิน
1.1 กาหนดรูปแบบในการประเมินผล (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ)
- กำหนดแบบประเมินควำมพึงพอใจ
 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์
และประเด็นกำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- สุ่มประเมินจำกประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ทัง้ 10 หมู่บำ้ น หมู่บำ้ นละ 10 คน
คนละ 1 ชุด รวมเป็นจำนวน 100 คน
1.2 กาหนดระยะเวลาในกาประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมำณ สำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562
1.3 ดาเนินการประเมิน
- ลงพืน้ ทีส่ ำรวจประเมินควำมพึงพอใจของประชำกรทีม่ ีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)
รำยละเอียด ดังนี้
ชื่อชุมชน

จานวนประชากรเป้าหมายทีท่ าแบบ
ประเมิน

1. หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำสัก

10

2. หมู่ที่ 2 บ้ำนเต่ำไหเหนือ

10

3. หมู่ที่ 3 บ้ำนเต่ำไห

10

4. หมู่ที่ 4 บ้ำนเต่ำไหใต้

10

5. หมู่ที่ 5 บ้ำนชำหนึ่ง

10

6. หมู่ที่ 6 บ้ำนชำสอง

10

7. หมู่ที่ 7 บ้ำนร้องมะแพบ

10

8. หมู่ที่ 8 บ้ำนชำตก

10

9. หมู่ที่ 9 บ้ำนร้องมะแพบสอง

10

10. หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองเจริญ

10

รวมประชากรเป้าหมาย

100
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1.4 เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน
- เก็บรวบรวมแบบประเมินทัง้ หมด 100 ชุด
- บันทึกข้อมูลจำกแบบประเมินทัง้ หมด 100 ชุด
1.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมิน
1.5.1 วิเครำะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหำค่ำร้อยละ
1.5.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจผลกำรดำเนินงำนฯ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประเด็น
กำรประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยกำรหำค่ำควำมพึงพอใจ ดังนี้
1. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทัง้ หมด)
- คะแนนควำมพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละยุทธศำสตร์ 9,000 คะแนน
(9 x 10 x 100)
1.1 ระดับคะแนน 0 - 3,000

คะแนน

ระดับ ไม่พอใจ

1.2 ระดับคะแนน 3,001 - 6,000

คะแนน

ระดับ พอใจ

1.3 ระดับคะแนน 6,001 - 9,000

คะแนน

ระดับ พอใจมำก

ร้อยละของควำมพึงพอใจในแต่ละยุทธศำสตร์ =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ×100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละยุทธศาสตร์
(9,000 คะแนน)

2. ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทัง้ หมด)
- คะแนนควำมพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 7,000 คะแนน
(7 x 10 x 100)
1.1 ระดับคะแนน 0 - 2,300

คะแนน

ระดับ ไม่พอใจ

1.2 ระดับคะแนน 2,301 - 4,600

คะแนน

ระดับ พอใจ

1.3 ระดับคะแนน 4,601 - 7,000

คะแนน

ระดับ พอใจมำก

ร้อยละของควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ×100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละยุทธศาสตร์
(7,000 คะแนน)
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3. ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนควำมพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 1,000 คะแนน
(10 x 100)
3.1 ระดับคะแนน 0 - 350

คะแนน

ระดับ ไม่พอใจ

3.2 ระดับคะแนน 351 - 700

คะแนน

ระดับ พอใจ

3.3 ระดับคะแนน 701 - 1,000

คะแนน

ระดับ พอใจมำก

ร้อยละของควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนนา ×100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทัง้ หมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(1,000 คะแนน)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ ผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสัก ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีในภำพรวม ตำมยุทธศำสตร์และ
ประเด็นกำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. จานวนประชากรทีท่ าแบบประเมิน จานวน

100

คน

1.1 เพศ

ชำย

จำนวน

54

คน

1.2 เพศ

หญิง

จำนวน

46

คน

2. อายุ
2.1 ต่ำกว่ำ 20 ปี

จำนวน

3

คน

2.2 20-30 ปี

จำนวน

4

คน

2.3 31-40 ปี

จำนวน

16

คน

2.4 41-50 ปี

จำนวน

24

คน

2.5 51-60 ปี

จำนวน

33

คน

2.6 มำกกว่ำ 60 ปี

จำนวน

20

คน

จำนวน

60

คน

จำนวน

19

คน

3. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษำ
3.2 มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ
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3. การศึกษา (ต่อ)
3.3 อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ

จำนวน

2

คน

3.4 ปริญญำตรี

จำนวน

11

คน

3.5 สูงกว่ำปริญญำตรี

จำนวน

2

คน

3.6 อื่น ๆ (ไม่ระบุ)

จำนวน

6

คน

จำนวน

5

คน

4.2 เอกชน/รัฐวิสำหกิจ

จำนวน

2

คน

4.3 ค้ำชำย/ธุรกิจส่วนตัว

จำนวน

6

คน

4.4 เกษตรกร

จำนวน

15

คน

4.5 รับจ้ำง

จำนวน

59

คน

4.6 นักเรียน นักศึกษำ

จำนวน

1

คน

4.7 อื่น ๆ (แม่บำ้ น, ไม่ระบุ)

จำนวน

12

คน

4. อาชีพ
4.1 รับรำชกำร

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
2.1 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทัง้ หมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ ปชช. (เต็ม ระดับความ
9,000 คะแนน)
พึงพอใจ

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกระบวนกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร

7,714.00

พอใจมำก

7,602.00

พอใจมำก

7,554.00

พอใจมำก

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

7,931.00

พอใจมำก

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม

7,420.00

พอใจมำก

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิน่

7,679.00

พอใจมำก

รวม (เต็ม 63,000 คะแนน)

53,581.00

พอใจมาก

7,681.00

พอใจมำก
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2.2 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกระบวนกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร

85.71

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

88.12

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม

82.44

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิน่

85.32

พอใจ

ไม่พอใจ

84.47
83.93

85.34

2.3 สรุปประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทัง้ หมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
โครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรูข้ อ้ มูลของ
โครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นใน
โครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
ให้ประชำชนทรำบ
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในท้องถิน่
8. มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน
9. ประโยชยน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม
รวม (เต็ม 63,000 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ ปชช. (เต็ม ระดับความ
7,000 คะแนน)
พึงพอใจ
5,961.00 พอใจมำก
5,958.00

พอใจมำก

5,937.00

พอใจมำก

5,885.00

พอใจมำก

5,990.00

พอใจมำก

5,910.00

พอใจมำก

5,937.00

พอใจมำก

5,961.00

พอใจมำก

6,042.00

พอใจมำก

53,581.00

พอใจมาก

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2561 60

2.4 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทัง้ หมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
โครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรูข้ อ้ มูลของ
โครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นใน
โครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
ให้ประชำชนทรำบ
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในท้องถิน่
8. มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน
9. ประโยชยน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม
รวม (เต็ม 63,000 คะแนน)

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก
85.16
85.11
84.81
84.07
85.57
84.43
84.81
85.16
86.31
85.05

พอใจ

ไม่พอใจ
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2.5 สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง ถนน น้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพือ่ กำรเกษตร และไฟฟ้ำ
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

855.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

859.00

พอใจมำก

858.00

พอใจมำก

842.00

พอใจมำก

864.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

847.00

พอใจมำก

855.00

พอใจมำก

857.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

877.00

พอใจมำก

7,714.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มคี ุณภาพ
โครงกำร/กิจกรรเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ ให้กับ
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

835.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

836.00

พอใจมำก

832.00

พอใจมำก

846.00

พอใจมำก

851.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

844.00

พอใจมำก

842.00

พอใจมำก

858.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

858.00

พอใจมำก

7,602.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) และกิจกรรมด้ำน
ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำรต่ำงๆ
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

849.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

845.00

พอใจมำก

836.00

พอใจมำก

814.00

พอใจมำก

839.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

832.00

พอใจมำก

826.00

พอใจมำก

847.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

866.00

พอใจมำก

7,554.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงกำร/ กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก อำทิ
โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยู(เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ), โครงกำรเงินเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์, โครงกำร
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ(เบีย้ ยังชีพผู้พิกำร),โครกำรค่ำใช้จำ่ ยเพือ่
ช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ (ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้ำนของประชำชนผู้มีรำยได้นอ้ ย ฯ) และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

887.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

884.00

พอใจมำก

883.00

พอใจมำก

877.00

พอใจมำก

881.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

862.00

พอใจมำก

884.00

พอใจมำก

877.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

896.00

พอใจมำก

7,931.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงกำรรณรงค์เกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้ำ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

821.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

819.00

พอใจมำก

819.00

พอใจมำก

819.00

พอใจมำก

846.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

816.00

พอใจมำก

822.00

พอใจมำก

828.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

830.00

พอใจมำก

7,420.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงกำร/กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรปัน่ รณรงค์ แยก
ก่อนทิง้ และกิจกรรมอื่นๆ
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

857.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

855.00

พอใจมำก

851.00

พอใจมำก

849.00

พอใจมำก

851.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

861.00

พอใจมำก

855.00

พอใจมำก

846.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

856.00

พอใจมำก

7,681.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ตลอดจนถึงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้นำชุมชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก อำทิ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น, โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสักพบประชำชน, โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรคัดแยกขยะต้นทำงตำบลท่ำสัก และศึกษำดูงำน เพือ่ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะต้นทำง และอื่นๆ
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม 1,000
คะแนน

ระดับความพึง
พอใจ

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม

857.00

พอใจมำก

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ
5) มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

860.00

พอใจมำก

858.00

พอใจมำก

838.00

พอใจมำก

858.00

พอใจมำก

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น
8) มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

848.00

พอใจมำก

853.00

พอใจมำก

848.00

พอใจมำก

9) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

859.00

พอใจมำก

7,679.00

พอใจมาก

รวมคะแนน (เต็ม 9,000 บาท)

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2561 68

3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อผลกำรดำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสัก ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์ และประเด็นกำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 พบว่ำ
3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ

85.05

 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 85.05)
- พอใจมำกสูงสุด

ร้อยละ 88.12 (ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต)

- พอใจมำกต่ำสุด

ร้อยละ82.44 (ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข)

 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 85.05)
- พอใจมำกสูงสุด

ร้อยละ 86.31 (ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม)

- พอใจมำกต่ำสุด

ร้อยละ 84.07 (มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม)

4. การวิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินทีไ่ ด้
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตำมทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ได้ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน
โดยแต่ละ ช่วงของผลกำรประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอจ พอใจมำก ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 88.12 เทียบกับผลกำรประเมินของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.90
4.2 วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินทีไ่ ด้
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในข้อ 4.1 จะเห็นได้ว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจมำก ต่อกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักมำกว่ำปีทผี่ ่ำนมำ เหตุผลทำให้ผลกำรประเมินสูงกว่ำปีทผี่ ่ำนมำนั้น อำจจะ
มำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนในด้ำนต่ำงๆ ได้ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนและเป็นประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับอย่ำงตรงควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
อย่ำงแท้จริง
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5. ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก มีข้อเสนอแนะต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ดังนี้
1. ต้องกำรให้มีกำรติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บำ้ น เพือ่ เวลำเกิดเหตุเพลิงไหม้สำมำรถทีจ่ ะแก้ไขปัญหำ
เบือ้ งต้นได้
2. ต้องกำรให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักกำหนดโครงกำรเพือ่ ให้ประชำชนร่วมกันคิด และร่วมกัน
เสนอควำมเห็นว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ประชำชนต้องกำรสิ่งใดมำกทีส่ ุด
3. หำกโครงกำรทีน่ ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น หรือได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เนื่องจำกเหตุผลใด ควรจะชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจ เมื่อประชำชนเข้ำใจไปในทิศทำง
เดียวกันแล้วก็ทำให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักดีขึ้น
4. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก สำมำรถนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
จำกทีค่ ณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
1. มีบำงหมู่บ้ำนทีย่ ังไม่มีไฟฟ้ำส่องสว่ำง ไฟฟ้ำครัวเรือนใช้ อย่ำงทัว่ ถึงและไม่เพียงพอ
2. ถนนยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ครบทุกหมู่บ้ำน
3. มีบำงหมู่บ้ำนมีน้ำประปำเพือ่ ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอและทัว่ ถึง
4. มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
5. ประชำชนต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก จัดประชำคมท้องถิ่น เพือ่ ให้ประชำชนได้เสนอ
ปัญหำ และร่วมกันเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข และประชำชนจะได้มีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน
6. หำกโครงกำรทีน่ ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น หรือได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เนื่องจำกเหตุผลใด ควรจะชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรพิจำรณำติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้หมู่บ้ำนอย่ำงเพียงพอ เพือ่ ให้กำรสัญจรไป - มำ มีควำม
สะดวกและปลอดภัย และขยำยเขตไฟฟ้ำครัวเรือนให้กับประชำชนในหมู่บ้ำนทีย่ ังไม่มีไฟฟ้ำใช้ ให้มีควำมเพียงพอ
และทัว่ ถึงครบทุกหลังคำเรือน
2. เห็นควรพิจำรณำดำเนินกำรซ่อมแซม/ ปรับปรุง/ ก่อสร้ำงถนนให้สำมำรถสัญจรไป - มำได้สะดวก
และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง
3. เห็นควรพิจำรณำให้บริกำรระบบน้ำประปำเพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถมีน้ำใช้เพือ่ กำรอุปโภค บริโภค
อย่ำงเพียงพอและทัว่ ถึงครบทุกหลังคำเรือน
4. ให้พิจำรณำดำเนินโครงกำรทีไ่ ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งผ่ำนกำรประชำคมท้องถิ่น และบัญญัติ
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีให้ครบทุกโครงกำร เพือ่ ให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด หำกมีเหตุผลใด
ทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกำรได้ จะดำเนินกำรชี้แจงให้ประชำชนททรำบและเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน
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5. ในกำรทีจ่ ะดำเนินโครงกำร จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
6. เห็นควรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก จักประชำคมท้องถิ่น เพือ่ ให้ประชำชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ แก้ปัญหำ
สำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสักร่วมกับประชำชน ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ

