ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1
*********************
ด วยคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาองค การบริ หารส วนจั งหวัดตาก ไดจัดทํ า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1 เพื่อ
เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้ผลจากการดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมาย หรือไม อยางไร และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร-สวนจังหวัดตาก
และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การใหบริการประชาชนในจังหวัดตาก ซึ่งการจัดทํา
รายงานฯดังกลาว ไดถือปฏิบัติตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 27 เมษายน2561
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
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คํานํา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ท องถิ่ น เสนอตอสภาท องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นาท องถิ่ น พรอมทั้ งประกาศผลการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและ
การคลังที่ดี
องค การบริห ารสว นจังหวัด ตาก ไดดําเนิน การจัดทํารายงานติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากประจําป พ.ศ.2561 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และหวังเปน
อยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการกํากับการปฎิบัติงานและการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก โดยนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒ นาทองถิ่น
จังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการดานสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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บทที่ 1 บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
2. กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล
3. องคประกอบของระบบติดตามและประเมินผล
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5. วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
บทที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผล
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2. การจัดทํางบประมาณ
3. รายการเงินอุดหนุน
4. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 (เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561)
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61

สรุปผล การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก

66

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

3

บทที่ 1
บทนํา
1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผล ถื อ ได วาเป น เครื่อ งมื อ ที่ จําเป น ในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิ ภ าพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลั บเกี่ ยวกั บ การดําเนิ น งานโครงการ ปญ หาที่กําลังเผชิญ อยู และประสิทธิภ าพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูล
ปอนกลับ เกี่ยวกั บ การบรรลุเป าหมายของโครงการต าง ๆ การระบุปญ หาที่เกิดขึ้น ในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของการ “ประเมิน ผล” นั้น เป นสิ่ งจําเป นสําหรับ การดําเนิน การเชนเดียวกับ การติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม
อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร
(งบประมาณ) เพี ยงใด ซึ่ งผลที่ ไดจากการติ ดตามและประเมิน ผลถือเป น ขอมู ลยอนกลับ ที่ส ามารถนําไปใช ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยาง
มีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
จากที่กลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แต
หากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานความคิดวาระบบ
ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้ งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอน
หนาที่แผนพัฒ นาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนพัฒนา และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพดังนี้
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ระบบการจัดทําแผน

ปั จจัยนําเข้า
- แบบรายงานที่ 1
แบบช่วยกํากับการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคมท้องถิ่น

กระบวนการ
- แบบรายงานที่ 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน

ระบบติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบการเมือง

ผลผลิต
- ความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานตามแผน
ในเชิงรู ปธรรม

4

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
- แบบรายงานแบบที่ 3/1
และ 3/2 แบบรายงานผล
ความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานของ อปท.

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ของแผน
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มตน
จากการได รั บ ทรั พ ยากรไปเพื่ อดํ า เนิ น งาน โดยจะมุงเน น การติ ดตามการใชท รัพ ยากรเมื่ อเที ย บกับ เวลา (Input
Monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (Performance
Monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหาร
แผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเป นไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถา
ไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบการติดตามและประเมินผลทํา
หนาที่ของระบบตอไปได หากแผนไมเอื้อตอการติดตามและประเมินผล เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได
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3.องคประกอบของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปจจัย
นําเข า(Input) 2.สวนของกระบวนการติดตาม(Process) และ3.สวนการประเมิ นผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
1.สวนปจจัยนําเขา (Input)
คือปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี เพื่อนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ
โดยบทบาทของหน ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผลตอป จ จัย นํ าเขาก็คื อ การเป น ผูวิเคราะห แ ผนยุท ธศาสตร ซึ่ งเป น
เครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานที่ 1
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวาใช
กระบวนการครอบคลุมทุกขั้นตอนหรือไม อยางไร
2.สวนของระบบการติดตาม (Process)
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น ซึ่งในคูมือ “การติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส คือ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
มาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร
ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถวัดไดจริงหรือ
เปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวได หรือไม เพื่ อใหบุ คลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับ เปลี่ย นวิธีการดําเนิ น งานที่ จะสามารถนําไปสู การบรรลุ แผนที่กําหนด ไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูป แบบ
รายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น ซึ่ งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการใชงาน
3.สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)
เปนการติดตามผลชวงสุดทาย หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนฐานในการพัฒ นาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผน
ต อ ไปในอนาคต โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ป ระเมิ น ผลลั พ ธ ได แ ก แบบรายงานแบบที่ 3/1 เป น แบบประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการ
ดําเนิน งานขององค กรปกครองสวนท องถิ่ น ในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึ งพอใจของผู ที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/2)
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4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 ข อ 28 กําหนดให ผูบริห ารท องถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่ น
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีคําสั่งที่ 0611/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560
เรื่ อ ง แต ง ตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด ตาก และคํ า สั่ ง ที่
0685 /2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย
1.นายคมกิต เกษร
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
ประธานคณะกรรมการฯ
2.นายณัฐวัฒน ชัยสงค
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
3.นายฤกษชัย จันทรคํา
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
4.นายสุชาติ
โพธิราช
ผูแทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
5.นายสุริยัน
ทิพยสุวรรณ
ผูแทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
6.พัฒนาการจังหวัดตาก
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการฯ
7.ทองถิ่นจังหวัดตาก
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการฯ
8.นายนิติธร
ยิ้มเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
9.นายเชาวลิต เมืองสมบัติ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
10.ผูอํานวยการสํานักการชาง
กรรมการฯ
11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการฯ
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นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว
5.วิสัยทัศน จุดยืนทางยุทธศาสตร และยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5.1 วิสัยทัศน
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยกลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”
5.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
หรือโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับ
ตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
ดาน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม
2. ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงาน
1. แผนงานเคหะและและชุมชน
2. แผนงานการพาณิชย
กลยุทธ
1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา
ระบบไฟฟาสาธารณะ และติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล
2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน
และงานดานวิชาการ
4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักการชาง
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2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดาน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม
2. ดานการเศรษฐกิจ
3. ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงาน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. แผนงานการเกษตร
5. แผนงานงบกลาง
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรยั่งยืน
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน
และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
4. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน
5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
7. สงเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ/กองแผนฯ/กองกิจการสภาฯ
3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ดาน
1. ดานบริหารทั่วไป
2. ดานบริการชุมชนและสังคม
3. ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. แผนงานงบกลาง
กลยุทธ
1. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การบริหารทุกภาคสวน
2. การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
3. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด
4. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัดฯ/สํานักการชาง/กองการเจาหนาที่/
กองกิจการสภาฯ/กองคลัง
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4) ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ดาน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงาน
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
กลยุทธ
1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว
2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
3. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน
4. สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา
5. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนฯ/กองการศึกษาฯ
5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดาน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม
2. ดานการเศรษฐกิจ
แผนงาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานการเกษตร
กลยุทธ
1. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และการใชพลังงาน
ทดแทน
หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนฯ
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บทที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผล
1. การวางแผนงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่กําหนดไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน การประชุมรวมประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ดําเนินการเอง(แบบ ผ.01) , เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
(แบบ ผ.02) โครงการประสานแผนที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากนํามาดําเนินการ (แบบ ผ.04) และโครงการ
ครุภณ
ั ฑ (แบบ ผ.08)
ตารางที่ 1 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ยุทธศาสตร
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการทีด่ ี
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

ป 2564

จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

69

144,679,000

65

123,560,000

64

183,160,700

63

183,184,700

69

29,564,000

62

26,790,000

65

26,790,000

64

26,690,000

53

60,886,000

53

25,696,000

55

29,066,000

54

30,626,000

22

12,600,000

17

8,350,000

17

7,950,000

17

27,600,000

7

3,800,000

7

3,800,000

7

3,800,000

7

3,800,000

220

251,529,000
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) (ครุภัณฑ)
ยุทธศาสตร
ครุภณ
ั ฑ

รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

87
87

32,036,050
32,036,050

ป 2562

จํานวน
โครงการ

ป 2563

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

13
13

2,442,200
2,442,200

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

15
15

1,739,600
1,739,600

12
12

งบประมาณ
52,171,600
52,171,600

ตารางที่ 3 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2562

จํานวน
โครงการ

ป 2563

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2564

งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

20

13,130,300

-

-

-

-

9

25,221,750

7

3,550,000

7

3,550,000

7

3,550,000

3

750,000

3

750,000

3

750,000

3

750,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

35

40,002,050

13

5,200,000

13

5,200,000

13

5,200,000
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ตารางที่ 4 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ ที่ 1)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการทีด่ ี
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และกีฬา
รวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

19

-38,856,200

12

7,650,375

8

-64,604,625

7

-64,820,625

8

2,240,000

8

2,240,000

8

2,240,000

8

2,240,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

2

-100,000

0

27,230,000

2

-100,000

2

-20,100,000

30

-36,516,200

21

37,320,375

19

-62,264,625

18

-82,480,625

งบประมาณ

ตารางที่ 5 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ ที่ 1) (ครุภัณฑ)
ยุทธศาสตร
ครุภณ
ั ฑ

รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ
5
5

งบประมาณ
163,800
163,800
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ป 2562

จํานวน
โครงการ
-

ป 2563

งบประมาณ
-

จํานวน
โครงการ
-

ป 2564

งบประมาณ
-

จํานวน
โครงการ
-

งบประมาณ
-
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2.การจัดทํางบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยไดสรุปขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตารางที่ 6 แสดงรายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายรับ
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ
2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายที่ดินมาตรา 9
2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเ ขาพักโรงแรม
3. คาปรับผิดสัญญา
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
3. คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. คาจําหนายเศษของ
2. คาขายแบบแปลน
3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
4. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
2. ภาษีมลู คาเพิม่ ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
3. ภาษีมลู คาเพิม่ ตาม พรบ.อบจ.รอยละ 5
4. คาภาคหลวงแร
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

ประมาณการ
ป 2561

รายรับจริง
ป 2561

16,500,000
3,144,000
19,644,000

3,915,153.06
2,149,124.67
6,064,277.73

50,000
980,000
500,000
1,530,000

671,185.28
427,281.00
1,098,466.28

80,000
4,800,000
4,880,000

35,050.00
1,739,103.03
1,774,153.03

39,000
1,000,000
1,000
400,000
1,440,000

7,500.00
78.00
164,240.00
171,818.00

50,000
50,000

-

108,000,000
128,000,000
28,494,400
10,000,000
274,494,400

50,277,569.01
59,616,287.05
27,048,599.61
2,477,792.36
139,420,248.03

147,961,600
147,961,600
450,000,000

90,783299.00
90,783,299.00
239,312,262.07

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 7 แสดงรายจายตามแผนงาน

รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวมเงินทั้งสิ้น
ตารางที่ 8 แสดงรายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1. หมวดงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
8. หมวดรายจายอื่น
รวมเงินทั้งสิ้น

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

14

ประมาณการ
ป 2561
72,941,670
71,681,670
1,260,000
317,435,930
31,325,430
86,961,600
154,437,900
16,022,000
28,689,000
3,324,000
3,324,000
56,298,400
56,298,400
450,000,000

จายจริง
ป 2561
19,635,642.53
19,508638.33
127,004.20
88,516,374.30
22,702,186.35
21,609,000.00
25,373,058.13
5,551,189.00
13,280,940.82
837,690
837,690
35,016,396.92
35,016,396.92
144,006,103.75

ประมาณการ
ป 2561
56,318,400
56,421,230
27,626,490
185,566,130
6,520,000
28,445,750
89,002,000
100,000
450,000,000

จายจริง
ป 2561
35,016,396.92
18,892,103.16
10,506,917.90
50,296,332.21
2,137,448.56
26,388,585.00
768,320.00
144,006,103.75

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

15

3.รายการเงินอุดหนุน
ในป พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานองคกรตางๆ
จํานวน 135 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,445,750 บาท
ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
1
เทศบาลนครแมสอด
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
เทศบาลนครแมสอด
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณและ
โตะคอมพิวเตอร)
องคการบริหารสวนตําบล
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ทาสายลวด
(สื่อมัลติมีเดีย)
เทศบาลตําบลแมตาว
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(หองเรียนอัจฉริยะ)
เทศบาลตําบลแมกุ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
เทศบาลตําบลพบพระ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(คอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟฟา)
โรงเรียนบานหนองนกปกกา
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)
โรงเรียนบานหนองกระโห
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โรงเรียนบานน้ําดวน
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีพื้นเมืองผสมผสานและวงเมโลเดี้ยน)
โรงเรียนบานทาเล
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โรงเรียนบานนาโบสถ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(นอมมิตรอนุกุล)
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
โรงเรียนบานหวยกะโหลก
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
โรงเรียนบานแมระมาด
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ราษฎรบํารุง
(เครื่องดนตรีสากล)
โรงเรียนบานหวยบง
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

สนับสนุน
งบประมาณ
500,000
600,000
50,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
70,000
70,000
300,000
350,000
120,000
200,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
16 โรงเรียนบานแมระมาดนอย
17

โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา

18

โรงเรียนบานแมระเมิง

19

โรงเรียนบานแมพลู

20
21

โรงเรียนชุมชนบานแมระวาน
สองแคว
โรงเรียนดงซอมพิทยาคม

22

โรงเรียนบานจกปก

23

โรงเรียนบานแมกุหลวง

24

โรงเรียนชูวิชาราษฎร

25

โรงเรียนบานตลุกกลางทุง

26

โรงเรียนอนุบาลตาก

27

โรงเรียนบานเนินมะลื่น

28

โรงเรียนบานหนองรม

29

โรงเรียนบานหนองกระทุม

30

โรงเรียนบานลานเต็ง

31

โรงเรียนบานสะแกเครือ

32

โรงเรียนทรัพยสมบูรณพิทยาคม

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีไทย)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)

16
สนับสนุน
งบประมาณ
327,750
100,000
300,000
100,000
200,000
100,000
19,000
50,000
80,000
150,000
100,000
50,000
100,000
90,000
90,000
90,000
90,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
33 โรงเรียนบานหนองกระโห
34

โรงเรียนบานสามเงา

35

โรงเรียนบานโสมง

36

โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม

37
38

โรงเรียนบานสบยม
(นอมมิตรอนุกูล)
โรงเรียนบานหนองปลาไหล

39

โรงเรียนบานทาตะครอ

40

โรงเรียนบานวังตําลึง

41

โรงเรียนบานแมโกนเกน

42
43
44
45

โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26
โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย
โรงเรียนบานแมกุเหนือ
โรงเรียนบานแมตาวแพะ

46

โรงเรียนบานน้ําหอม

47

โรงเรียนบานขุนหวยนกแล

48
49

โรงเรียนทานผูหญิงพรสม
กุณฑลจินดา
โรงเรียนบานพะละ

50

โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ

51

โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค )
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค )
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการพัฒนาหองสมุดสูระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาหองสมุดสูร ะบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรและลําโพง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โปรเจคเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค และเครื่องพิมพ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค )

17
สนับสนุน
งบประมาณ
100,000
50,000
58,900
100,000
60,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
200,000
200,000
60,000
120,000
200,000
200,000
120,000
160,000
100,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
52 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานแมออกฮู
53 โรงเรียนบานแมโพ
54

โรงเรียนบานแมสละ

55

โรงเรียนบานหวยนกกก

56

โรงเรียนบานแมสละเหนือ

57

โรงเรียนบานแมสลิดหลวงวิทยา

58

โรงเรียนแมอุสุวิทยา

59

โรงเรียนบานหนองบัว

60

โรงเรียนบานแมกลองเกา

61

โรงเรียนบานทาไมแดง

62

โรงเรียนคลองหวยทราย

63

โรงเรียนชุมชนบานวังหิน

64

โรงเรียนบานโปงแดง

65

โรงเรียนบานชะลาดระฆัง

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร
ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (เครื่องเคลือบ
เอกสาร เครื่องฉายทึบแสง กระดานพรอมอุปกรณ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครื่อง
เสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)
โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน
หองเรียนอัจฉริยะ
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ
ชุดเครื่องเสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)
โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน
หองเรียนอัจฉริยะ
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ
ชุดเครื่องเสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)

18
สนับสนุน
งบประมาณ
100,000
300,000
300,000
300,000
250,000
300,000
400,000
300,000
150,000
70,000
80,000
70,000

230,000

230,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
66 โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม

67

โรงเรียนบานหวยมวง

68

โรงเรียนบานจกปก

69

โรงเรียนบานแมออกผารู

70

โรงเรียนบานวาเลย

71

โรงเรียนบานแมปะใต

72

โรงเรียนบานหวยกะโหลก

73

โรงเรียนบานแมกาษา

74

โรงเรียนบานปาไรเหนือ

75

โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว

76
77

โรงเรียนชุมชนบานแมตาน
(ราษฎรบํารุง)
โรงเรียนบานแมอมกิ

78

โรงเรียนบานแมพลู

79

โรงเรียนบานวังน้ําเย็น

80

โรงเรียนชุมชนบานแมยะ

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน
หองเรียนอัจริยะ
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครื่อง
เสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องพิมพ
เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(ชุดเครื่องเสียง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเสียง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก )
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานพรอมอุปกรณ)

19
สนับสนุน
งบประมาณ
230,000
100,000
101,000
45,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
220,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
81 โรงเรียนบานเกาะอายดวน
82

โรงเรียนบานหวยพลู

83

โรงเรียนบานฉลอม

84

โรงเรียนบานดงยาง

85

โรงเรียนบานใหม

86

โรงเรียนสวางวิทยา

87

โรงเรียนบานตะเคียนดวน

88

โรงเรียนบานแมปะใต

89

โรงเรียนแมสอด

90

โรงเรียนวัดสวางอารมณ

91

โรงเรียนบานปูแป

92

โรงเรียนญาณวิศิษฏ

93

โรงเรียนบานปางสาน

94
95

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
(บานหวยยะอุ)
โรงเรียนบานธงชัย

96

โรงเรียนบานหวยปลาหลด

97

โรงเรียนบานหวยหินฝน

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนาม)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนาม)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนาม)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องออกกําลังกายกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องออกกําลังกายกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)

20
สนับสนุน
งบประมาณ
70,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
100,000
200,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
98 โรงเรียนบานแมปะเหนือ
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โรงเรียนบานหัวฝาย
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โรงเรียนบานแมละเมา
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)
โรงเรียนบานแมออกฮู
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนประจําสนามเด็กเลน)
โรงเรียนบานตนผึ้ง
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)
โรงเรียนบานหนองบัวใต
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(พัฒนาหองสมุดโรงเรียน)
โรงเรียนบานโสมง
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(สื่อหองสมุดโรงเรียน)
โรงเรียนบานยะพอ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(สื่อครุภัณฑหองสมุด)
โรงเรียนชุมชนบานพบพระ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(สื่อหองสมุดโรงเรียน)
โรงเรียนบานแมตาวใต
โครงการจัดซื้อเกาอี้นักเรียนและอุปกรณฝกอาชีพ
ดวยเทคโนโลยี
โรงเรียนบานแมตาวใต
โครงการตอเติมอาคารเรียนเพื่อใชเปนศูนยฝกอาชีพ
โรงเรียนบานมอเกอ
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนคาย โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
พระเจาตากสงเคราะห 2
(วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการฝกอาชีพ)
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(อุปกรณเครื่องมือชางโลหะ)
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)
โรงเรียนแมปะวิทยาคม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
โรงเรียนพบพระวิทยาคม

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องดนตรีสากล)

21
สนับสนุน
งบประมาณ
95,000
95,000
95,000
155,000
120,000
70,000
31,100
100,000
100,000
200,000
600,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
360,000
100,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
116 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพสามมิติ
โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมอุปกรณ)
โรงเรียนวังเจาวิทยาคม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(จัดซื้อสื่อและหนังสือหองสมุด)
วิทยาลัยเทคนิคตาก
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอร)
วิทยาลัยเทคนิคแมสอด
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ)
กศน.อําเภอทาสองยาง
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(คอมพิวเตอรพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
(อุปกรณออกกําลังกายกลางแจง)
กศน.อําเภอบานตาก
โครงการจัดซื้อสื่อหองสมุด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โครงการพิพิธภัณฑเชิงนิเวศกะเหรี่ยงจังหวัดตาก
สมาคมกีฬาแหงจังหวัดตาก
โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ
และกีฬาคนพิการแหงชาติ
จังหวัดตาก
โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2561
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
บานทาไมแดง
และเครื่องน้ําหนักชนิดยืน ตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและครุภัณฑ
แมกาษา
วิทยาศาสตรและการแพทยตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน เครื่องนั่งน้ําหนัก
ยะพอ
และรถเข็นผูปวย ตามโครงการควบคุมปองกันโรค
ความเสี่ยงเรื้อรัง
เทศบาลเมืองตาก
โครงการจัดงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ประจําป 2561
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สนับสนุน
งบประมาณ
100,000
200,000
100,000
292,000
800,000
300,000
100,000
200,000
1,500,000
400,000
2,000,000
32,000
200,000
50,000
4,000,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ตารางที่ 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
หนวยงาน/องคกรที่รับการ
ลําดับที่
สนับสนุน
131 เทศบาลตําบลบานตาก
132

ที่ทําการปกครองอําเภออุมผาง

133

หอการคาจังหวัดตาก

134

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก

135

ที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสายแขง
เรือพายโบราณ ประจําป 2561
โครงการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
แผนดินดอยลอยฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร ครั้งที่
19 ประจําป 2561
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ประจําป พ.ศ.
2561
โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ ประจําป 2561

23
สนับสนุน
งบประมาณ
150,000
100,000
150,000
24,000
150,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
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4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561
จากการติ ด ตามการนํ า แผนงาน/โครงการที่ บ รรจุ ในแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก มี โครงการในแผนฯ จํ านวนทั้ งสิ้ น 254 โครงการ งบประมาณ 255,014,850 บาท บรรจุ ในข อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 212 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 167,851,850 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
พ.ศ.2561

รอยละ

จํานวนงบประมาณ
พ.ศ.2561
ตามแผนฯ
สี่ป

รอยละ

ตามแผนฯ
สี่ป

นํามา
ปฏิบัติ

93

75

80.65

118,953,100

81,300,100

68.35

73

67

91.78

57,025,750

51,993,750

91.18

53

42

79.25

61,086,000

21,278,000

34.83

25

21

84.00

13,250,000

10,530,000

79.47

10

7

70.00

4,700,000

2,750,000

58.51

212 83.46 255,014,850 167,851,850

65.82

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม

254

นํามาปฏิบัติ

ตารางที่ 11 แสดงขอมูลโครงการครุภณ
ั ฑ ประจําป พ.ศ. 2561
จํานวนโครงการ
พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามแผนฯ
สี่ป

นํามา
ปฏิบัติ

87
87

54
54

ครุภณ
ั ฑ
รวม
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

จํานวนงบประมาณ
พ.ศ.2561
รอยละ

62.07
62.07

ตามแผนฯ
สี่ป
32,199,850
32,199,850

รอยละ
นํามาปฏิบัติ
2,847,900 8.89
2,847,900 8.89

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ จํานวน 38 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 80 โครงการ
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 81 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 13 โครงการ แยกเปนรายยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน
โครงการ

การดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวาง
ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ยกเลิก

75

2

38

23

12

67

20

21

25

1

42

5

13

24

0

21

9

6

6

0

7

2

2

3

0

212

38

80

81

13

หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไมครบทุกกิจกรรมทําใหการประเมินผลการดําเนินงาน
ไมเปนจํานวนเต็ม
5.สรุปผลการติดตาม
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติ ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 รวมทั้งสิ้น 254 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 255,014,850 บาท
ดังนี้
ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น
จํานวน 38 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 80 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน
81 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 13 โครงการ
ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย ปรากฏวาคาใชจายของโครงการดําเนินการแลวเสร็จเปนเงิน
ทั้งสิ้น 38,709,758.63 บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการที่ตั้งไว จํานวน 167,851,850 บาท
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6. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตามที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได กํ า หนดให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายไตรมาส และแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ในแบบที่ 3 นั้นจะตองมี
การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ ในภาพรวม
จํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น
องค การบริ ห ารสว นจั งหวั ดตาก ไดดําเนิ น การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนิน งานทั้งใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแต
ละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายตามรายยุทธศาสตร โดยดําเนินการสงแบบ
สอบถามดวยตนเอง จํานวน 1,500 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 1,468 ฉบับ คิดเปนรอยละ
97.87 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ
1.00 – 1.80 หมายถึง
ควรปรับปรุง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตารางที่
13-14
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ตารางที่ 13 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามประเด็น
ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฎิบัติงาน
จํานวน
(ประจําปงบประมาณ 2560)
S.D.
แปลผล
(คน)
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
1,468
4.33
0.79
มากที่สุด
โครงการ / กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
1,468
4.25
0.77
มากที่สุด
ของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
1,468
4.25
0.82
มากที่สุด
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
1,468
4.26
0.84
มากที่สุด
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
1,468
4.21
0.83
มากที่สุด
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
1,468
4.24
0.83
มากที่สุด
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ
1,468
4.27
0.85
มากที่สุด
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความ
1,468
4.25
0.79
มากที่สุด
ตองการของประชาชน
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
1,468
4.30
0.81
มากที่สุด
โครงการ / กิจกรรม
รวม
1,468
4.26
0.66
มากที่สุด
จากตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ / กิ จกรรม (คาเฉลี่ ย 4.30) และผลการดํ าเนิ นโครงการ / กิจกรรมนํ าไปสูการแก ไขป ญ หาของ
ประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 4.27) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21)
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ตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐาน
ชาย

เพศ

หญิง
รวม
ต่ํากวา 20 ป
20-30 ป

อายุ

31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ควร
ปรับปรุง
4
(0.27%)
15
(1.02%)
19
(1.29%)
4
(0.27%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
11
(0.75%)
0
(0.00%)
4
(4.27%)
19
(1.29%)
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นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

5
(0.34%)
12
(0.82%)
17
(1.16%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.14%)
5
(0.34%)
7
(0.48%)
3
(0.20%)
17
(1.16%)

61
(4.16%)
64
(4.36%)
125
(8.51%)
16
(1.09%)
19
(1.29%)
17
(1.16%)
42
(2.86%)
23
(1.57%)
8
(0.54%)
125
(8.51%)

261
(17.78%)
339
(23.09%)
600
(40.87%)
111
(7.56%)
74
(5.04%)
88
(5.99%)
160
(10.90%)
124
(8.45%)
43
(2.93%)
600
(40.87%)

408
(27.79%)
299
(20.37%)
707
(48.16%)
145
(9.88%)
57
(3.88%)
110
(7.49%)
141
(9.60%)
198
(13.49%)
56
(3.81%)
707
(48.16%)

รวม
739
(50.34%)
729
(49.66%)
1,468
(100%)
276
(18.80%)
150
(10.22%)
217
(14.78%)
359
(24.46%)
352
(23.98%)
114
(7.77%)
1,468
(100%)
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ตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
การศึกษา

อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

อาชีพ

รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่น ๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ควรปรับปรุง
8
(0.54%)
9
(0.61%)
0
(0.00%)
2
(0.14%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
19
(1.29%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.14%)
6
(0.41%)
4
(0.27%)
5
(0.34%)
2
(0.14%)
19
(1.29%)
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นอย
7
(0.48%)
0
(0.00%)
7
(0.48%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
3
(0.20%)
17
(1.16%)
0
(0.00%)
5
(0.34%)
0
(0.00%)
5
(0.34%)
0
(0.00%)
7
(0.48%)
0
(0.00%)
17
(1.16%)

ปานกลาง
28
(1.91%)
47
(3.20%)
16
(1.09%)
13
(0.89%)
5
(0.34%)
16
(1.09%)
125
(8.51%)
8
(0.54%)
0
(0.00%)
51
(3.47%)
23
(1.57%)
32
(2.18%)
9
(0.61%)
2
(0.14%)
125
(8.51%)

มาก
192
(13.08%)
261
(17.78%)
45
(3.07%)
80
(5.45%)
13
(0.89%)
9
(0.61%)
600
(40.87%)
35
(2.38%)
58
(3.95%)
93
(6.34%)
120
(8.17%)
139
(9.47%)
151
(10.29%)
4
(0.27%)
600
(40.87%)

มากที่สุด
299
(20.37%)
263
(17.92%)
36
(2.45%)
86
(5.86%)
4
(0.27%)
19
(1.29%)
707
(48.16%)
48
(3.27%)
48
(3.27%)
59
(4.02%)
179
(12.19%)
152
(10.35%)
216
(14.71%)
5
(0.34%)
707
(48.16%)

รวม
534
(36.38%)
580
(39.51%)
104
(7.08%)
181
(12.33%)
22
(1.50%)
47
(3.20%)
1,468
(100%)
91
(6.20%)
111
(7.56%)
205
(13.96%)
333
(22.68%)
327
(22.28%)
388
(26.43%)
13
(0.89%)
1,468
(100%)
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จากตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 739 คน คิดเปนรอยละ 50.34 เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศชายมีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน
408 คน คิดเปนรอยละ 27.79 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 17.78 เพศหญิงมีความ
พึงพอใจมาก จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 23.09 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 299 คน คิดเปนรอย
ละ 20.37
ด า นอายุ พบว า ส ว นใหญ อ ายุร ะหวาง 41-50 ป มีจํานวน 359 คน คิ ดเปน รอยละ 24.46
รองลงมา อายุระหว าง 51-60 ป จํ านวน 352 คน คิ ดเป นรอยละ 23.89 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 276 คน
คิดเปนรอยละ 18.80 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 14.78 อายุระหวาง 20-30 ป
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 10.22 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 7.77 ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุระหวาง 41-50 ป
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 10.90 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ
9.60 ชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีความพึ งพอใจมาก จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 8.45 พึงพอใจมากที่สุด
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 13.49 และชวงอายุต่ํากวา 20 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 111 คน คิดเปน
รอยละ 7.56 และพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 9.88 ตามลําดับ
ดานการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 580 คน คิดเปนรอยละ
39.51 รองลงมาระดับประถมศึกษา จํานวน 534 คน คิดเปนรอยละ 36.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 181 คน
คิดเปน รอยละ 12.33 ระดับ อนุป ริญญา จํานวน 104 คน คิดเป นรอยละ 7.08 ระดับ อื่น ๆ จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 3.20 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
ความพึ งพอใจต อผลการดํ าเนิ นงานขององค การบริหารส วนจังหวั ดตาก พบวาระดับมั ธยมศึ กษามี ความพึ งพอใจมาก
จํ านวน 261 คน คิ ดเป น ร อยละ 17.78 พึ งพอใจมากที่ สุ ด จํ านวน 263 คน คิ ด เป น รอ ยละ 17.92 ระดั บ
ประถมศึกษา มีความพึงพอใจ จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 13.08 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 299 คน คิดเปน
รอยละ 20.37 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจมาก จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 5.45 และพึงพอใจมาก
ที่สุด จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 5.86 ตามลําดับ
ดานอาชีพ พบวา สวนใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 388 คน คิด เป นรอยละ 26.43
รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 22.68 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 327 คน คิดเปน
รอยละ 22.28 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 13.96 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 7.56 อาชีพรับ ราชการ จํานวน 91 คน คิดเป นรอยละ 6.20 และอาชีพอื่น ๆ
จํานวน 13 คน คิ ดเป นรอยละ 0.89 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานขององคการบริหารส วน
จังหวัดตาก พบวา อาชี พเกษตรกร มี ความพึงพอใจมาก จํ านวน 151 คน คิดเป นรอยละ 10.29 พึ งพอใจมากที่สุ ด
จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 14.71 อาชีพรับจาง มีความพึงพอใจมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 8.17
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 12.19 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน
139 คน คิดเปนรอยละ 9.47 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 10.35 ตามลําดับ
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7.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ
1.00 – 1.80 หมายถึง
ควรปรับปรุง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละ
ยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร

250
472

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
4.61
0.17
3.98
0.86

แปลผล
มากที่สุด
มาก

246

4.32

0.81

มากที่สุด

250

3.81

0.52

มาก

250

4.30

0.84

มากที่สุด

1,468

4.17

0.77

มาก

ยุทธศาสตร

จํานวน (คน)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

จากตารางที่ 15 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในแตละ
ยุทธศาสตรในภาพรวมพบวา มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) เมื่อพิจารณาเปน
รายยุทธศาสตร พบวา ยุ ทธศาสตรที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒ นาดานโครงสรางพื้ น ฐาน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.32) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 4.30) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (คาเฉลี่ย
3.98) และยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา (คาเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ
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ในป พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ.2561–2564)
อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน 93 โครงการ เปนเงิน
118,953,100 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 75
โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 81,300,100 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 38 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
1
ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
2
ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังวัดพราว

งบประมาณที่ใชจริง
400,000
300,000

ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
1
กอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037
1,965,000
บานลานขวาง - บานเดนมะขาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
2
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0038
1,922,000
บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0002
496,000
บานหนองปรือ -บานวังเจา จังหวัดตาก (อําเภอเมือง - อําเภอวังเจา)
4
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0004
497,000
บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง จังหวัดตาก
5
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0009
495,000
บานแมบอน - บานตะฝงสูง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
6
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0010
495,000
บานยางโองน้ํา-บานวังหวาย จังหวัดตาก (อําเภอบานตาก - อําเภอสามเงา)
7
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0013
490,000
บานดงลาน - บานวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
8
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0028
497,000
ทางเขาบานแมละเมา – บานปางสาน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
9
ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0029
480,000
บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
10 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,962,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
11 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,950,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา
จังหวัดตาก (อําเภอเมือง - อําเภอวังเจา)
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
12 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,991,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
13 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,995,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บานสระทอง - บานสามไร
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
14 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,950,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บานยางโองน้ํา-บานวังหวาย จังหวัดตาก
(อําเภอบานตาก - อําเภอสามเงา)
15 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,950,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย - บานยางโองน้ํา
(อ.สามเงา - อ.บานตาก) จังหวัดตาก
16 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,997,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย - บานสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
17 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,936,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร - บานสองแคว
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
18 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,900,000
ตก.ถ 1-0016 บานเการวมไทย – บานทรัพยเจริญ อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก
19 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,548,000
ตก.ถ 1-0017 บานตลาดรวมไทย -บานผากระเจอ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
20 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
1,874,000
และผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0019
บานแมกุหลวง - บานผารู อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
21 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,995,000
ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
22 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่ ตก.ถ
1,995,000
1-0023 บานแมกุใหมทาซุง -บานแมตาวกลาง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
23 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,760,000
ตก.ถ 1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา – บานสันปาไร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
24 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,995,000
ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่อยูร ะหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
25 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่
1,950,000
ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
26 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่
1,970,000
ตก.ถ 1-0033 บานหวยกระโหลก -บานแมกึ๊ดใหม
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
27 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่
1,950,000
ตก. ถ 1-0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
28 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่
1,900,000
ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมูที่1 ตําบลไมงาม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสามยอดดอย ตําบลชองแคบ
1,499,000
อําเภอพบพระ เชื่อม บานเจดียโคะ ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตําบลแมกลอง เชื่อม
1,248,800
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ตําบลแมกลอง เชื่อม
499,300
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมเสรีธรรม -บานใหมชัยมงคล
464,000
หมูที่ 10 ต.เชียงทอง เชื่อมบานมอรังงาม หมูที่ 22 ต.โกสัมพี
จังหวัดกําแพงเพชร
33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง ตําบลประดาง
499,000
เชื่อมตอ ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังน้ําเย็น หมูที่ 8
491,000
ตําบลนาโบสถ เชื่อมกับ หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทาทองแดง หมูที่ 7 ตําบลนาโบสถ
499,000
เชื่อมตอหมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 1 ตําบลแมกลอง เชื่อม
456,000
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
37 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางที่
1,995,000
ตก.ถ 1-0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
38 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนาสํานักงาน
1,500,000
ประมงตาก เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยสาธารณะ หมูที่ 2
848,100
1
ตําบลแมกลอง เชื่อม ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
2,000,000
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองตะแบก หมูที่ 4
2
บานชะลาดระฆัง ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อมบานวังลึก
ตําบลวังลึก อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยแมจะเรา หมูที่ 3
3,000,000
3
ตําบลแมจะเรา เชื่อมบานตีนธาตุ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0031
497,000
4
บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
498,000
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0032
5
บานแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที่
495,000
6
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที่
495,000
7
ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที่
495,000
8
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยใหกับประชาชน
9
"ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV"
- บริเวณถนนเลียบริมแมน้ําปง
2,000,000
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง
500,000
10
ในพื้นที่ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวาง
500,000
11
ในพื้นที่ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง
500,000
12
ในพื้นที่ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง
500,000
13
ในพื้นที่ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ตําบลแมจัน เชื่อม
1,499,600
14
ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 3 บานหนองงิ้ว
1,500,000
15
ตําบลตากตก เชื่อม ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร เชื่อม
500,000
16
บานสามยอดดอย ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 8 บานชิบาโบ
400,000
17
ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
ขยายเขตทอสงน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 7, หมูที่ 9 ตําบลเกาะตะเภา
499,000
18
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
19 กอสรางฝายน้ําลนหวยแมปะแหนะ ม.8 ต.สมอโคน อําเภอบานตาก เชื่อม
998,000
ต.ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
20 กอสรางเขื่อนปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพังพรอมขุดลอกลําหวยลานสาง หมูที่ 4
499,000
บานลานสาง ตําบลแมทอ เชื่อมตอบานดงปู ตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
21 กอสรางแพโปะ
1,689,300
22 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยยะอุ
500,000
ตําบลดานแมละเมา เชื่อมตอ หมูที่ 7 บานหวยไคร ตําบลพะวอ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
23 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องการบังคับใช
400,000
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก
ตารางที่ 19 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปา อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก และไมมีเสนทางเชื่อมตอ
บานซอแมโก ตําบลแมจัน เชื่อมตําบล
หนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
2
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และไมมี
บานขุนหวย ตําบลแมตาน เชื่อม
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บานตะโบคี หมูที่ 7 ตําบลแมอุสุ
อําเภอทาสองยางจังหวัดตาก
3
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
บานมอทะ หมูที่ 3 ตําบลแมอุสุ เชื่อม
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลแมสองอําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก
4
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่น้ําทวมของเขตชลประทาน
สายทาง หมูที่ 11 บานลานสาง
ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก เชื่อมกับ
ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก
5
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากไมมีเสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวน
บานวังประจบตําบลวังประจบ ถึง
ทองถิ่นและเสนทางไปสิ้นสุดที่อางเก็บน้ําคลองไคล
บานลานหวยเดื่อ หมูที่1 ตําบลโปงแดง
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
6
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนุโพ เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปา อําเภออุมผาง
ตําบลแมจัน เชื่อมตําบลหนองหลวง
จังหวัดตากและไมมีเสนทางเชื่อมตอ
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
7
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
บานปอยาลู หมูที่ 7 ตําบลแมตาน เชื่อม เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บานลอยเคาะ หมูที่ 10 ตําบลแมหละ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
8
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
บานปะนอยปู หมูที่ 5 ตําบลแมอุสุ เชื่อม เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
9
ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) ม.1 เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
10
ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.2 เนื่องจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
11
ขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 3 บานหวยพูล
เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการไมเขาหลักเกณฑการขุดลอก
ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด
แหลงน้ําสาธารณะประโยชนตื้นเขินตามระเบียบ
จังหวัดตาก
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตใหดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะประโยชนตื้นเขิน
12
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากพื้นที่ไมคาบเกี่ยว ตอเนื่อง หรือมีมีผูที่ไดรับ
เทศบาลตําบลแมกุ หมูที่ 8 บานแมกุเหนือ ผลประโยชนมากกวา 1 แหงขึ้นไป
เชื่อมตอ อบต.แมกุ ตําบลแมกุ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จากการดํ าเนิ น โครงการตามยุท ธศาสตรการพั ฒ นาดานโครงสร างพื้ น ฐาน องค การบริห ารส ว น
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ในประเด็นตางๆ
ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดังนี้
การปฏิบัติงาน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

แปลผล

250

4.66

0.48

มากที่สุด

250

4.54

0.50

มากที่สุด

250

4.44

0.50

มากที่สุด

250

4.46

0.50

มากที่สุด

250

4.64

0.48

มากที่สุด

250

4.72

0.45

มากที่สุด

250

4.74

0.48

มากที่สุด

250

4.68

0.47

มากที่สุด

250

4.61

0.17

มากที่สุด

จากตารางที่ 20 แสดงความพึ งพอใจต อผลการดํ าเนิน งานขององค การบริห ารสว นจังหวัด ตาก
ในยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาด านโครงสรางพื้ น ฐาน พบวาผู ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยูในระดับ มากที่ สุด
(คาเฉลี่ย 4.61) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.74) รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
(คาเฉลี่ย4.72) และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.68) ตามลําดับ และ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.44)
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2.ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต มี โ ครงการที่ บ รรจุ ในแผนพั ฒ นาสี่ ป
(พ.ศ. 2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน
73 โครงการ เป น เงิน 57,025,750 บาท นํ าโครงการในแผนพั ฒ นาฯบรรจุในงบประมาณรายจ ายประจํ าป
พ.ศ. 2561 จํานวน 67 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 51,993,750 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 20 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 21 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 25 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน
1 โครงการ ดังนี้ (11,457,326)
ตารางที่ 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณทีใ่ ชจริง
1
โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด เนตรนารี
99,962
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
2
โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
100,000
99,392
3
โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
72,500
4
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก
5
โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพและพัฒนาการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม แกอาสาสมัครสาธารณสุข
793,775
6
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
แกอาสาสมัครสาธารณสุข
419,900
7
499,595
โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
8
โครงการฝกอบรมเพือ่ สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว
597,995
9
โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว
399,920
10 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการสรางอาชีพของสตรี
และบุคคลในครอบครัว
799,900
11 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี
ของสตรีและบุคคลในครอบครัว
259,000
12 โครงการฝกอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของสตรีและบุคคลในครอบครัว
239,950
13 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
100,000
14 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดี
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน
399,700
15 โครงการรวมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก
3,378,211.79
16 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตาก
2,000,000
ประจําป พ.ศ. 2560 - 2561
17 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผามง จังหวัดตาก
749,125
18 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผาเครือไตจังหวัดตาก
100,000
19 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร
198,400
20 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ
150,000
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
1
โครงการฝกอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
800,000
สูมาตรฐานมืออาชีพ
2
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
1.ครุภัณฑดนตรี
- เทศบาลนครแมสอด
500,000
- โรงเรียนหนองนกปกกา
100,000
- โรงเรียนบานหนองกะโห
100,000
- โรงเรียนบานน้ําดวน
70,000
- โรงเรียนบานทาเล
70,000
- โรงเรียนบานนาโบสถ
300,000
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก
350,000
- โรงเรียนแมระมาดราษฎรบํารุง
120,000
- โรงเรียนบานหวยบง
200,000
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย
327,750
- โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา
100,000
- โรงเรียนบานแมระเมิง
300,000
- โรงเรียนบานแมพลู
100,000
- โรงเรียนชุมชนแมระวานสองแคว
200,000
- โรงเรียนดงซอมวิทยา
100,000
- โรงเรียนบานจกปก
19,000
- โรงเรียนบานแมกุหลวง
50,000
- โรงเรียนชูวชิ าราษฎร
80,000
- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
300,000
- โรงเรียนแมปะวิทยา
300,000
- โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม
360,000
-โรงเรียนพบพระวิทยาคม
100,000
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เทศบาลนครแมสอด
600,000
- โรงเรียนตลุกกลางทุง
150,000
- โรงเรียนอนุบาลตาก
100,000
- โรงเรียนบานเนินมะลื่น
50,000
- โรงเรียนบานหนองรม
100,000
- โรงเรียนบานหนองกระทุม
90,000
- โรงเรียนบานลานเต็ง
90,000
- โรงเรียนบานสะแกเครือ
90,000
- โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม
90,000
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
2
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ)
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- โรงเรียนบานหนองกระโห
100,000
- โรงเรียนบานสามเงา
50,000
- โรงเรียนบานโสมง
58,900
- โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม
100,000
- โรงเรียนบานสบยม
60,000
- โรงเรียนบานหนองปลาไหล
100,000
- โรงเรียนบานทาตะครอ
100,000
- โรงเรียนบานวังตําลึง
100,000
- โรงเรียนบานแมโกนเกน
200,000
- โรงเรียนบานแมตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
150,000
- โรงเรียนบานแมตาวแพะ
60,000
- โรงเรียนบานน้ําหอม
120,000
- โรงเรียนบานขุนหวยนกแล
200,000
- โรงเรียนทานผูหญิงพรสม
200,000
- โรงเรียนบานพะละ
120,000
- โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ
160,000
- โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย
100,000
- โรงเรียนตชด.บานแมออกฮู
100,000
- โรงเรียนบานแมโพ
300,000
- โรงเรียนบานแมสละ
300,000
- โรงเรียนบานหวยนกกก
300,000
- โรงเรียนบานแมสละเหนือ
250,000
- โรงเรียนบานแมสลิดหลวง
300,000
- โรงเรียนบานแมอุสุ
400,000
- โรงเรียนบานหนองบัว
300,000
- โรงเรียนบานแมกลองเกา
150,000
- โรงเรียนบานแมพลู
100,000
- โรงเรียนบานวังน้ําเย็น
100,000
- โรงเรียนสรรพวิทยาคม
200,000
- วิทยาลัยเทคนิคตาก
292,000
- วิทยาลัยเทคนิคแมสอด
800,000
- กศน.อําเภอทาสองยาง
300,000
3. ครุภัณฑสื่อมัลติมีเดีย
- อบต.ทาสายลวด
50,000
- โรงเรียนบานหวยมวง
100,000
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณทีต่ ั้งไว
2
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ)
4. สื่อหองเรียนอัจฉริยะ
100,000
- เทศบาลตําบลแมตาว
230,000
- โรงเรียนบานโปงแดง
230,000
- โรงเรียนบานชะลาดระฆัง
230,000
- โรงเรียนบานน้ําดิบพิทยาคม
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ
200,000
- เทศบาลตําบลแมกุ
200,000
- โรงเรียนแมปะใต
200,000
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก
200,000
- โรงเรียนบานแมกาษา
200,000
- โรงเรียนบานปาไรเหนือ
200,000
- โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว
200,000
- โรงเรียนชุมชนบานแมตาน
200,000
- โรงเรียนบานแมอมกิ
220,000
- โรงเรียนชุมชนบานแมยะ
80,000
- โรงเรียนบานคลองหวยทราย
6.ครุภัณฑคอม ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ เครื่องเสียง เครื่องฉาย
70,000
- โรงเรียนบานทาไมแดง
70,000
- โรงเรียนชุมชนบานวังหิน
101,000
- โรงเรียนบานจกปก
100,000
- โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
45,000
- โรงเรียนบานแมออกผารู
100,000
- โรงเรียนบานวาเลย
7. ครุภัณฑกีฬา (เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนกลางแจง)
200,000
- อบต.แมกาษา
70,000
- โรงเรียนบานเกาะอายดวน
80,000
- โรงเรียนบานหวยพลู
80,000
- โรงเรียนบานฉลอม
80,000
- โรงเรียนบานดงยาง
80,000
- โรงเรียนบานใหม
80,000
- โรงเรียนสวางวิทยา
100,000
- โรงเรียนบานตะเคียนดวน
200,000
- โรงเรียนบานแมปะใต
95,000
- โรงเรียนแมสอด
- โรงเรียนวัดสวางอารมณ
95,000
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
2
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ)
7. ครุภณ
ั ฑกีฬา (เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนกลางแจง)
- โรงเรียนบานปูแป
95,000
- โรงเรียนญาณวิศิษฎ
95,000
- โรงเรียนบานปางสาน
95,000
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
95,000
- โรงเรียนบานธงชัย
95,000
- โรงเรียนบานหวยปลาหลด
95,000
- โรงเรียนบานหวยหินฝน
95,000
- โรงเรียนบานแมปะเหนือ
95,000
- โรงเรียนบานหัวฝาย
95,000
- โรงเรียนบานแมละเมา
95,000
- โรงเรียนบานแมออกผารู
155,000
- โรงเรียนบานตนผึ้ง
120,000
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
100,000
8. สื่อหองสมุด
- โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย
200,000
- โรงเรียนบานแมกุเหนือ
200,000
- โรงเรียนบานหนองบัวใต
70,000
- โรงเรียนบานโสมง
31,100
- โรงเรียนบานยะพอ
100,000
- โรงเรียนชุมชนบานพบพระ
100,000
- โรงเรียนวังเจาวิทยาคม
100,000
- กศน.อําเภอบานตาก
200,000
9. ตอเติมอาคารเรียน
- โรงเรียนบานแมตาวใต
600,000
- โรงเรียนบานมอเกอ
100,000
10. ครุภัณฑฝกอาชีพ
- โรงเรียนบานแมตาวใต
200,000
- โรงเรียนตชด.คายพระเจาตากสงเคราะห 2
100,000
- โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
100,000
3
400,000
โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
4
400,000
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่
5
150,000
โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6
500,000
โครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
7
1,040,000
โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
8
1,000,000
โครงการฝกอบรมใหความรูแกเครือขายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
9
600,000
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
10 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
1,200,000
11 โครงการควบคุมปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs)
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5)
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.แมกาษา อําเภอแมสอด
200,000
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.ยะพอ อําเภอพบพระ
50,000
12 โครงการฝกอบรมสงเสริมการเพิ่มศักยภาพใหกับผูสูงอายุ
450,000
13 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
400,000
14 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
450,000
15 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
800,000
16 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม
ทางดานศาสนากิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
600,000
17 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานธรรมศึกษา บาลีศึกษา
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
600,000
18 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูลดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก
100,000
19 โครงการจัดงานราชพิธ,ี งานรัฐพิธ,ี งานวันสําคัญของชาติและงานรับเสด็จฯ
500,000
20 โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท
200,000
21 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ
180,000
ตามหลักศาสนาคริสต ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณทีต่ ั้งไว
1
โครงการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
100,000
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
2
100,000
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดตาก
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
3
100,000
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาก
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
4
100,000
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5
โครงการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
300,000
6
โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว
200,000
โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครอง
7
ในระบอบประชาธิปไตย แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว
300,000
50,000
8
โครงการฝกอบรมเครือขาย/ชมรมผูสูงอายุ
โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะ
9
ทางรางกายใหกับเด็กและเยาวชน
100,000
10 โครงการรวมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ จังหวัดตาก
310,000
11 โครงการรวมสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก
90,000
12 โครงการรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต จังหวัดตาก
250,000
13 โครงการรวมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดตาก
350,000
14 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางดานศาสนา
100,000
โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ
15
150,000
ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดตาก
16 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุจังหวัดตาก
400,000
โครงการรวมสืบสานประเพณีบวงสรวง
17
50,000
และสรงน้ําศาลหลักเมืองเกาจังหวัดตาก
18 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก
100,000
19 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก
200,000
20 โครงการอุดหนุนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1,500,000
21 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
250,000
22 โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน
150,000
23 โครงการจัดทําเอกสารคูมือการเกษตรยั่งยืน
150,000
24 โครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
1,000,000
25 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหผูปวยที่ยากไรของ อบจ.ตาก
528,000
ตารางที่ 24 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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1

2

3
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โครงการ
หมายเหตุ
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน บทบาท
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
(ไตรมาส 4)
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) และมีมติให
ปรับกิจกรรมการประกวดศูนยบริการฯ มาเปน
การประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเดนแทน
จึงสงผลใหคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑการประกวด
และไมสามารถดําเนินการประกวดได
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
เนื่องจากเทศบาลตําบลพบพระ ไมไดดําเนินการบรรจุ
ใหแกหนวยงานราชการองคกรปกครอง
โครงการที่ขอรับการอุดหนุนไวในแผนพัฒนาการศึกษา
สวนทองถิ่น และสถานศึกษาภายใน
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาสี่ปของ
จังหวัดตาก
เทศบาลตําบลพบพระ (พ.ศ.2561-2564)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ทต.พบพระ
โครงการควบคุมปองกันโรค
เนื่องจากทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs)
บานทาไมแดง อยูระหวางดําเนินการจัดหาอุปกรณ
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.คลองขยางโพรง ทางการแพทยเอง
และ รพ.สต.บานทาไมแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 25

ตารางที่ 25 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดดังนี้
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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การปฏิบัติงาน

จํานวน
(คน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 472
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร
472
ของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 472
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
472
ใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
472
โครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
472
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
472
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
472
รวม
472
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ระดับความพึงพอใจ
S.D.

แปลผล

3.99

0.90

3.93

0.93

มาก
มาก

4.00

0.95

3.97

1.01

3.95

1.04

4.00

0.87

4.00

1.00

4.02
3.98

0.95
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 25 แสดงความพึ งพอใจตอผลการดําเนิน งานขององคการบริห ารสวนจังหวัดตาก
ในยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาด า นส งเสริม คุ ณ ภาพชีวิต พบว า ผูต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มาก
(คาเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.02) รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
(คาเฉลี่ย 4.00) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.00) และผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 4.00) ตามลําดับ และมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอ มูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.93)

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ย มี โครงการที่ บ รรจุ ในแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพั ฒ นาสี่ ป
(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่ มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน 53 โครงการ เป นเงิน 61,086,000 บาท
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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นําโครงการในแผน พัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 42 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น
21,278,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 24 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง
ที่
1
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
147,644
2
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
245,140
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก
3
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ
141,305
ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจัดทําแผนชุมชน
4
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดตาก
72,890
5
โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
341,169.84
ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่อยูร ะหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
ที่
100,000
1
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
50,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม
3
30,000
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก
50,000
4
โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจาง และพนักงานจางของ อบจ.ตาก
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจางประจําและ
300,000
5
พนักงานจาง ของ อบจ.ตาก
456,000
6
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ
300,000
7
โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก
40,000
8
โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก
100,000
9
โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
770,000
10 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ (คัตเอาท)
200,000
11 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ลําดับ
ที่
12
13

โครงการ
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน
กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆและประชาชน
โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ อบจ.ตาก พบประชาชน

49
งบประมาณที่ตั้งไว
2,100,000
100,000

ตารางที่ 28 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
1
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  จังหวัดตาก
50,000
2
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
100,000
โครงการจัดการการเลือกตั้งผูบริหารและสภาชิกสภา
3
100,000
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
4
โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรอบจ.ตาก
150,000
5
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิน่ ในจังหวัดตาก
150,000
6
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการอบจ.ตาก
150,000
7
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจางอบจ.ตาก
200,000
โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน
8
500,000
ของบุคลากร อบจ.ตาก
9
โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน
50,000
10 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอบจ.ตาก
100,000
11 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป
100,000
12 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
400,000
13 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง
500,000
14 โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
9,060,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร
15 การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก
450,000
และจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
16
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
600,000
ผูบริหาร/ผูนําทองถิ่นในจังหวัดตาก
17

โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่น
300,000
โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะการใชภาษา
18
100,000
เพื่อการเปนนักประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ
19 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด
50,000
ตารางที่ 28 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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ลําดับที่
โครงการ
20 โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการอบจ.ตาก
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา
21
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
22 โครงการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันของชาติเพื่อสรางความสมานฉันท
23 โครงการจัดทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก
24 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน

50
งบประมาณที่ตั้งไว
1,500,000
600,000
100,000
100,000
150,000

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัด
ตาก ตอการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จํานวน
S.D. แปลผล
(คน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
246
4.35
0.92 มากที่สุด
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
246
4.33
0.83 มากที่สุด
ขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
246
4.29
0.84 มากที่สุด
ในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
246
4.29
0.93 มากที่สุด
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
246
4.26
0.87 มากที่สุด
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
246
4.34
0.89 มากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
246
4.35
0.94 มากที่สุด
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
246
4.30
0.91 มากที่สุด
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
246
4.32
0.81 มากที่สุด
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จากตารางที่ 29 แสดงความพึ งพอใจตอผลการดําเนิน งานขององคการบริห ารสวนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.35) และผลการ
ดํ าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมนํ าไปสู ก ารแก ไขป ญ หาของประชาชนในท องถิ่ น (คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมา คื อ
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.34) และ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.33) ตามลําดับ และการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.26)
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ. 2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพั ฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติ มและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
จํานวน 25 โครงการ เปนเงิน 13,250,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2561 จํานวน 21 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 10,530,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 9 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง
1
โครงการฝกอบรมผูประกอบการดานบริการการทองเที่ยวรองรับ
136,299
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2
60,900
โครงการมัคคุเทศกคืนถิ่น
3
420,000
โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ
4
4,048,835
โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
5
100,000
โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ
6
150,000
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร
7
150,000
โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา
8
โครงการการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง
16,900
ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก
9
โครงการการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย
400,000
กีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ
ตารางที่ 31 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
1
80,000
โครงการวันอนุรักษชางไทย
2
100,000
โครงการรถไฟนําเที่ยว
3
1,000,000
โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง
4
50,000
โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย
5
1,050,000
โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ
6
1,100,000
โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ
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ตารางที่ 32 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณทีต่ ั้งไว
1
500,000
โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
2
300,000
โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก
3
300,000
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก
4
โครงการฝกอบรมการบริหารและใหบริการสนามกีฬา
200,000
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
5
โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน
100,000
ใหแกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก
6
โครงการแขงขันกีฬาโดยเปนเจาภาพหรือรวมกับองคกรอืน่
100,000
หรือสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในนาม อบจ.ตาก หรือในนามจังหวัดตาก
จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา ไดดังนี้
การปฏิบัติงาน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

จํานวน
(คน)

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

แปลผล

250

3.80

0.72

มาก

250

3.90

0.78

มาก

250

3.66

0.65

มาก

250

3.84

0.71

มาก

250

3.56

0.78

มาก

250

3.96

0.90

มาก

250

3.94

0.79

มาก

250

3.84

0.76

มาก

250

3.81

0.52

มาก
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จากตารางที่ 33 แสดงความพึ งพอใจต อผลการดํ าเนิน งานขององค การบริห ารสว นจังหวัด ตาก
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ย 3.96) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น (คาเฉลี่ย 3.94) และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย
3.90) ตามลําดับ และการเปดโอกาสใหป ระชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
(คาเฉลี่ย 3.56)
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5.ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561–
2564) เพิ่ มเติ มและเปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน 10 โครงการ เป น เงิน 4,700,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 7 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 2,750,000
บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 34 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง
1
337,400
โครงการฝกอบรมเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก
2
194,200
โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 35 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒ นาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว
300,000
1
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1,050,000
2
และสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 36 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณทีต่ ั้งไว
1
โครงการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย
200,000
2
โครงการประกวดปาชุมชน
300,000
3
โครงการปลูกตนไม
100,000
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดังนี้
การปฏิบัติงาน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

ระดับความพึงพอใจ
S.D.

แปลผล

250

4.30

0.95

มากที่สุด

250

4.32

0.81

มากที่สุด

250

4.34

0.95

มากที่สุด

250

4.26

0.82

มากที่สุด

250

4.22

0.95

มากที่สุด

250

4.38

0.82

มากที่สุด

250

4.18

0.98

มาก

250

4.40

0.83

มากที่สุด

250

4.30

0.84

มากที่สุด

จากตารางที่ 37 แสดงความพึ งพอใจตอผลการดําเนิน งานขององคการบริห ารสวนจังหวัดตาก
ในยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด านการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ การดําเนิน งาน
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.38) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
(คาเฉลี่ย 4.34) ตามลําดับ และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.18)
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รายการครุภัณฑ มีรายการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จํานวน 87 รายการ เปนเงิน 32,199,850 บาท
นํารายการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 54 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น
2,847,900 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 รายการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ และยัง
ไมไดดําเนินการ จํานวน 6 รายการ ดังนี้
ตารางที่ 38 แสดงรายการจัดซื้อครุภัณฑที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ
สํานักปลัดฯ
จางเหมาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตภายใน
1
อาคารสํานักงาน อบจ.ตาก
กองแผนและงบประมาณ
2
จัดซื้อโทรศัพท ชนิดโชวเบอรจํานวน 1 เครื่อง
3
จัดซื้อตู 2 ชั้น ดานบนโลง ดานลางบานเปดปด
ขนาด 80x40x160 ซม. จํานวน 2 หลัง
สํานักการชาง
4
คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ําได จํานวน 2 ชุด
5
คาจัดซื้อเครื่องค้ํายันไฮดรอลิค พรอมเครื่องยนตตนกําลังจํานวน 1 ชุด
6
จัดซือ้ ชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด
7
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาจํานวน 1 เครื่อง
8
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝงฝาเพดานแบบ 4 ทิศทาง
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
9
จัดซื้อผาเต็นท ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 5 ผืน
10 จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมลําโพงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด
11 จัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 10 ตัว
กองการศึกษาฯ
12 เครื่องโทรศัพทชนิดโชวเบอร จํานวน 8 เครื่อง
13 จัดซื้อเครื่องไดโวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
14 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง
15 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

งบประมาณที่ใชจริง
315,000
790
14,100
33,000
490,000
19,000
18,800
109,800
62,000
29,000
50,000
6,320
20,000
47,500
22,000
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ตารางที่ 39 แสดงรายการจัดซื้อครุภณ
ั ฑที่อยูระหวางดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
สํานักปลัดฯ
1
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
2
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
3
เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
4
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 3
จํานวน 1 เครื่อง
กองแผนและงบประมาณ
5
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
6
จัดซื้อโนตบุคสําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
7
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
8
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
9
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง
กองการเจาหนาที่
10 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
11 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
กองคลัง
12 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
สํานักการชาง
13 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาดจอภาพไมนอยกวา 40 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
14 จัดซือ้ เครื่องทําน้ําเย็น แบบถังคว่ํา 1 กอกอ จํานวน 3 เครื่อง
15 จัดซื้อกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จํานวน 1 ชุด
16 จัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 32 เทา จํานวน 3 ชุด
17 จัดซื้อไมสตาฟ แบบพับ จํานวน 4 อัน
18 จัดซื้อเครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร จํานวน 4 เครื่อง
19 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพาเปนเครื่องมือ
หาตําแหนงพิกัดบนโลก โดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
จํานวน 2 เครื่อง
20 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง
21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลจํานวน 2 เครื่อง
22 จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
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30,000
2,800
29,000
41,000
22,000
21,000
17,000
15,000
11,200
60,000
2,800
41,000
30,000
14,700
400,000
135,000
30,000
60,000
50,000
120,000
42,000
53,000
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ตารางที่ 39 แสดงรายการจัดซื้อครุภณ
ั ฑที่อยูระหวางดําเนินการ (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
23 จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 2 เครื่อง
24 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 6 เครื่อง
25 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
กองการศึกษาฯ
26 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 4 เครื่อง
27 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง
28 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
29 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5 เครื่อง
30 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 ตัว
31 จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบหอยโขงขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง
32 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
33 จัดซื้อชุดดัมเบล พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
ตารางที่ 40 แสดงรายการครุภัณฑที่ยังไมไดดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
กองการเจาหนาที่
1
จัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม.
จํานวน 4 หลัง
2
จัดซื้อตูดานบนทึบ ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม.
จํานวน 4 หลัง
3
จัดซื้อตูเอกสารขนาด 42x60x75x cm. 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง
กองการศึกษาฯ
4
จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
5
จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลส จํานวน 2 เครื่อง
สํานักการชาง
6
จัดจางทําบันไดทายรถบรรทุก 10 ลอ (ทายลาด)จํานวน 1 ชุด
ขนาดกวางไมนอยกวา 93 ซม.ยาวไมนอยกวา 150 ซม. เพื่อติดตั้ง
รถบรรทุก 10 ลอทะเบียน 80-6309 ตาก
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15,800
78,000
58,000
120,000
30,000
17,000
29,000
14,000
150,000
15,000
100,000
งบประมาณที่ตั้งไว
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บทที่ 3
ขอเสนอแนะในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจําป พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
จากการติ ดตามการนํ า แผนงาน/โครงการที่บ รรจุในแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ มเติม และเปลี่ ย นแปลง ครั้ งที่ 1 ขององคก ารบริห ารสวนจังหวัดตาก
มีจํานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 254 โครงการ งบประมาณ 255,014,850 บาท นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 212 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้ น
167,851,850 บาท และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 38.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 78.25
โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 81.25 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 14 โครงการ ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะใหมีการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหตรงตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่วางแผนไว
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ภาคผนวก ก.
แบบรายงานผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น....…องคการบริหารสวนจังหวัดตาก…………………………………………
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน

มี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน
/
/
/
/
/
/

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
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/
/
/
/
/
/
/
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ประเด็นการประเมิน
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
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มี

ไมมี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน
/

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

/
/
/
/
/

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น……องคการบริหารสวนจังหวัดตาก………………………
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน)
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป
จํานวนโครงการ
พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม

ตามแผนฯ นํามา
สี่ป
ปฏิบัติ

จํานวนงบประมาณ
พ.ศ.2561
รอยละ

ตามแผนฯสี่ป

นํามาปฏิบัติ

รอยละ

93

75

80.65

118,953,100

81,300,100 68.35

73

67

91.78

57,025,750

51,993,750 91.18

53

42

79.25

61,086,000

21,278,000 34.83

25

21

84.00

13,250,000

10,530,000 79.47

10

7

70.00

4,700,000

2,750,000 58.51

254

212

83.46

255,014,850 167,851,850 65.82

ตารางที่ 42 แสดงขอมูลโครงการครุภณ
ั ฑ ประจําป พ.ศ. 2561
จํานวนโครงการ
พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามแผนฯ
สี่ป

นํามา
ปฏิบัติ

87
87

54
54

ครุภณ
ั ฑ
รวม
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จํานวนงบประมาณ
พ.ศ.2561
รอยละ

62.07
62.07

ตามแผนฯ
สี่ป
32,199,850
32,199,850

รอยละ
นํามาปฏิบัติ
2,847,900 8.89
2,847,900 8.89
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561
ตารางที่ 43 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

จํานวน
โครงการ

การดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวาง
ไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ยกเลิก

75

2

38

23

12

67

20

21

25

1

42

5

13

24

0

21

9

6

6

0

7

2

2

3

0

212

38

80

81

13
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สรุปผล
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
-----------------

1.สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังนี้
ตารางที่ 44 แสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

คะแนน
จากคณะกรรมการ
20
11
64
(9)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
95
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ตารางที่ 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
(3)
ตําบลลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหลงนา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน
(2)
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร
ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
(2)
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง
(2)
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ )
6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
(2)
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
สินคาพืน้ เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา
(2)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(2)
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
(3)
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการ
รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

คะแนนที่ได

3

2

2
2
2

2
2
2
3
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ตารางที่ 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
2.การวิเคราะห
สภาวการณ และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
15
(2)
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบ ริหารทองถิน่ รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
(1)
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น
3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
(2)
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน
(2)
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป
เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ ที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
(2)
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผี ล
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพ
(2)
การพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค)
7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
(2)
พื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการ
(1)
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561

คะแนนที่ได

2

1
1

1

1
1

2

1
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ตารางที่ 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
2.การวิเคราะห
สภาวการณ และ
ศักยภาพ (ตอ)
3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

3.4 วิสัยทัศน

3.5 กลยุทธ

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
3.8 แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
(9) ผลทีไ่ ดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
(1)
2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สาํ คัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่ านมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
65
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
(10)
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่ อดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
(10)
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(10)
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
(5)
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกบั โครงการพัฒนา
ทองถิ่น
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
(5)
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ที่
จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
(5)
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ ัดเจน
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
(5)
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
(5)
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชีว้ ัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว
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ตารางที่ 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํ ไปสูก ารพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
(5)
ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตทีเ่ ปนชุดหรือเปนโครงการที่เปน
(5)
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ
นําไปสูการจัดทํา
โครงการเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ อยาง
ถูกตองและครบถวน

รวมคะแนน
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2.สรุปคะแนนประเมินผลผลโครงการ
ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังนี้
ตารางที่ 45 แสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง
ใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน 100

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

คะแนน
จากคณะกรรมการ
9
9
10
9
57
(5)
(5)
(5)

(5)
(5)

(5)
(3)

(5)
(5)
(5)

(5)
(4)
(5)

(5)

(5)

(5)
(5)

(5)
(5)

(5)
100

(5)
94
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ตารางที่ 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis
/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรมงานตางๆ
ก็คือผลผลิตนัน่ เองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดาํ เนินการจริงตามทีไ่ ดกําหนดไวเทาไหร จํานวนทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิน่ ตาม
อํานาจหนาที่ทไี่ ดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นนั้ ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่ รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
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คะแนนเต็ม
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ตารางที่ 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
10
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มพี ื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
(ดานการเกษตรและแหลงน้าํ )(Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
(5)
โครงการ
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง ไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
(5)
สอดคลองกับโครงการ
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
(5)
ของโครงการ ) มีความ
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
ชัดเจนนําไปสูการ
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พืน้ ที่ดาํ เนินงาน
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา
ที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
(5)
สอดคลองกับแผน
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ยุทธศาสตร 20 ป
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
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ตารางที่ 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(5)
แหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยั ทัศน
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผ ลสัมฤทธิท์ ี่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6)การบริหารราชการแผนดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
(5)
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูส ินคา
เชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
(5)
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํ หนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ ไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึง่ ออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึน้ ที่เปนปจจุบัน
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ตารางที่ 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
เปนโครงการที่ดาํ เนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อให
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคัง่
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พฒ
ั นาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
(5)
สอดคลองกับเปาหมาย
ประการในการจัดทําโครงการไดแก
(ผลผลิตของโครงการ)
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
(5)
ราคาถูกตองตามหลัก
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(5)
ตัวชี้วัด ( KPI) แ ล ะ
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
สอดคลองกับวัตถุประสงค ประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดวาจะไดรับ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
(5)
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว การไดผล
วัตถุประสงค
หรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3)ระบุสงิ่ ที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิ ด
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
100
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