
โครงการ / กจิกรรม / มาตรการ / แนวปฏิบัติงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย  
อ าเภอน า้ปาด  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

ปีท่ีด ำเนินกำร   2562 
 
คะแนนผลกำรประเมินแผนฯ 
คะแนนผลกำรประเมินแผนฯ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  คือ  124  คะแนน 
 
 

 

 

 

 



แสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

โครงกำร/งบประมำณ (ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    2562  

มติทิี ่1 มติทิี ่2 มติทิี ่3 มติทิี ่4 รวม 4 มติ ิ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

13 150,000 29 75,000 19 120,000 7 265,000 68 610,000 

 

โครงกำร/งบประมำณ (ตำมขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั/แผนกำรด ำเนินงำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    2562  

มติทิี ่1 มติทิี ่2 มติทิี ่3 มติทิี ่4 รวม 4 มติ ิ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

13 105,000 29 20,000 19 45,000 7 0 68 170,000 

 

 



กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.   2562  

มติทิี ่1 มติทิี ่2 มติทิี ่3 มติทิี ่4 รวม 4 มติ ิ

แผนฯ ข้อบญัญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ

เบิกจ่าย

จริง 

แผนฯ ข้อบญัญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ

เบิกจ่าย

จริง 

แผนฯ ข้อบญัญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ

เบิกจ่าย

จริง 

แผนฯ ข้อบญัญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ

เบิกจ่าย

จริง 

แผนฯ ข้อบญัญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ

เบิกจ่าย

จริง 

150,000 105,000 19,439 75,000 20,000 0 120,000 45,000 40,000 265,000 0 0 610,000 170,000 59,439 

 

 

สถำนะโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    2562  

โครงการทั้งหมด บรรจุในข้อบญัญัต/ิเทศบญัญัต/ิแผนด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งส้ิน รอรายงานผล 

68 59 6 59 1 66 2 

 

 

 



แสดงกำรรำยงำนผลกำรน ำแผนไปปฏิบติั ระดบัจงัหวดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    2562  

สถานะโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบญัญัต/ิเทศบญัญัต/ิแผน

ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ 

รวม

ทั้งส้ิน 

โครงการทีร่อการ

รายงานผล 

ระดบัการน าแผนไป

ปฏิบัต ิ

68 66 6 59 1 66 2 มำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงสรุปผลกำรน ำแผนไปปฏิบติัในระดบั อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    2561  

รอบกำรรำยงำน        รอบ 6 เดอืน  

รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัต ิจ าแนกรายมติ ิรอบ 6 เดือน 

ช่ือ อปท. มติ ิ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละด าเนินการ 

ตามแผน ด าเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นฝำย 1 13 10 90,000 38,400 76.92 42.67 

2 29 24 0 0 82.76 0.00 

3 19 18 70,000 7,600 94.74 10.86 

4 7 6 15,000 0 85.71 0.00 

รวม 68 58 175,000 46,000 85.29 26.29 

 

 

 



ตำรำงสรุปผลกำรน ำแผนไปปฏิบติัในระดบั อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.     2561  

รอบกำรรำยงำน        รอบ 12 เดอืน  

รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัต ิจ าแนกรายมติ ิรอบ 12 เดือน 

ช่ือ อปท. มติ ิ
โครงการ งบประมาณ ร้อยละด าเนินการ 

ตามแผน ด าเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นฝำย 1 13 11 110,000 38,400 84.62 34.91 

2 29 24 0 0 82.76 0.00 

3 19 18 70,000 7,600 94.74 10.86 

4 7 6 15,000 0 85.71 0.00 

รวม 68 59 195,000 46,000 86.76 23.59 

 

 

 



แสดงการรายงานผลการน าแผนไปปฏิบตัริะดบัจงัหวดั 

กรุณำเลือกปีท่ีตอ้งด ำเนินกำร    2562
 

รอบกำรรำยงำน      
รอบ 6 เดอืน

 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 

ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

อ ำเภอ เมืองอุตรดิตถ ์

1 เทศบำลต ำบลผำจุก 80.00 มำก  

2 เทศบำลต ำบลวงักะพ้ี 67.39 มำก  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนุฝำง 59.38 มำก  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 53.49 มำก  

5 เทศบำลต ำบลหำดกรวด 50.00 มำก  

6 เทศบำลต ำบลท่ำเสำ 47.46 ปำนกลำง  

7 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นด่ำนนำขำม 45.14 ปำนกลำง  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

8 เทศบำลเมืองอตุรดิตถ ์ 31.00 ปำนกลำง  

9 เทศบำลต ำบลง้ิวงำม 15.91 นอ้ย  

10 เทศบำลต ำบลบำ้นเกำะ 4.76 นอ้ย  

11 เทศบำลต ำบลน ้ ำริด 3.85 นอ้ย  

12 เทศบำลต ำบลคุง้ตะเภำ 0.00 นอ้ย  

13 เทศบำลต ำบลบำ้นด่ำนนำขำม 0.00 นอ้ย  

14 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ ้ำฉลอง 0.00 นอ้ย  

15 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวงัดิน 0.00 นอ้ย  

16 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นด่ำน 0.00 นอ้ย  

17 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหำดง้ิว 0.00 นอ้ย  

18 เทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำ 0.00 นอ้ย  

19 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 0.00 นอ้ย  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

อ ำเภอ ตรอน 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ ำอ่ำง 74.31 มำก  

2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวงัแดง 41.38 ปำนกลำง  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลข่อยสูง 9.32 นอ้ย  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นแก่ง 0.00 นอ้ย  

5 เทศบำลต ำบลตรอน 0.00 นอ้ย  

6 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหำดสองแคว 0.00 นอ้ย  

7 เทศบำลต ำบลบำ้นแก่ง 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ ท่ำปลำ 

1 เทศบำลต ำบลท่ำปลำ 50.00 มำก  

2 เทศบำลต ำบลจริม 48.00 ปำนกลำง  

3 เทศบำลต ำบลร่วมจิต 0.00 นอ้ย  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลผำเลือด 0.00 นอ้ย  

5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำปลำ 0.00 นอ้ย  

6 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ ำหมนั 0.00 นอ้ย  

7 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำงพญำ 0.00 นอ้ย  

8 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหำดลำ้ 0.00 นอ้ย  

9 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมจิต 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ น ้ ำปำด 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นฝำย 90.44 มำก  

2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ ำไผ ่ 86.67 มำก  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ ำไคร้ 82.74 มำก  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหลก็ 79.49 มำก  

5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแฝก 72.86 มำก  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

6 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 53.13 มำก  

7 เทศบำลต ำบลน ้ ำปำด 0.00 นอ้ย  

8 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยมุ่น 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ ฟำกท่ำ 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลฟำกท่ำ 85.54 มำก  

2 เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 48.36 ปำนกลำง  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 34.06 ปำนกลำง  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสองหอ้ง 0.00 นอ้ย  

5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเส้ียว 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ บำ้นโคก 

1 เทศบำลต ำบลบำ้นโคก 62.86 มำก  

2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเบ้ีย 13.75 นอ้ย  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำขมุ 0.00 นอ้ย  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงเจด็ตน้ 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ พิชยั 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำมะเฟือง 51.32 มำก  

2 เทศบำลต ำบลในเมือง 45.83 ปำนกลำง  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอรุม 45.71 ปำนกลำง  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำอิน 18.00 นอ้ย  

5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นโคน 15.48 นอ้ย  

6 เทศบำลต ำบลท่ำสกั 0.00 นอ้ย  

7 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นดำรำ 0.00 นอ้ย  

8 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 0.00 นอ้ย  

9 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน 0.00 นอ้ย  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

10 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำยำง 0.00 นอ้ย  

11 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำสกั 0.00 นอ้ย  

12 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ออ้ย 0.00 นอ้ย  

13 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นหมอ้ 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ ลบัแล 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำนกกก 100.00 มำก  

2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผล่อ้ม 77.59 มำก  

3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลชยัจุมพล 76.72 มำก  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลฝำยหลวง 59.09 มำก  

5 เทศบำลต ำบลทุ่งย ั้ง 47.22 ปำนกลำง  

6 เทศบำลต ำบลพระเสด็จ 37.88 ปำนกลำง  

7 เทศบำลต ำบลศรีพนมมำศ 33.33 ปำนกลำง  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

8 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พลู 0.00 นอ้ย  

9 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนแม่ค ำมนั 0.00 นอ้ย  

10 เทศบำลต ำบลหวัดง 0.00 นอ้ย  

อ ำเภอ ทองแสนขนั 

1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อทอง 0.00 นอ้ย  

2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ ำพ้ี 0.00 นอ้ย  

3 เทศบำลต ำบลทองแสนขนั 0.00 นอ้ย  

4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลผกัขวง 0.00 นอ้ย  

5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำคำย 0.00 นอ้ย  

ระดบัมำก (แห่ง) 20 ร้อยละ 25.00  

ระดบัปำนกลำง (แห่ง) 12 ร้อยละ 15.00  

ระดบันอ้ย (แห่ง) 48 ร้อยละ 60.00  



ล าดบั ช่ือ อปท. ร้อยละ 
ระดบัการน าแผนไปปฏบิัต ิ 

รอบ 6 เดือน 

แผนฯ ยงัไม่ผำ่น (แห่ง) 0 ร้อยละ 0.00  

รวม 80 ร้อยละ 100.00  

 

 


