ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
*********************
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เพื่อเปนเครื่ องมือชวยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการดํ าเนินงาน และเปนตัวบงชี้ ผลจากการดํ าเนิ นงาน
ตามเปาหมายที่กําหนด จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
ส วนจั ง หวั ดตาก และนํ าข อมู ลดั งกล าวมาปรั บใช ในการวางแผนบริ การสาธารณะทุ กมิ ติ ให มี ประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย างยั่งยืนแกประชาชนชาวจังหวัดตาก ซึ่งการจัดทํารายงานผลฯ ดังกลาว ไดถือปฏิบั ติ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริ หารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้
กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการดำเนินงาน
และการพัฒ นาท้องถิ่นจังหวัดตากให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริห ารจัดการด้านสาธารณะ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือ/ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา อบจ.ตากไปปฏิบัติ
2. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5

แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563
แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-8)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ( เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-6 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขครั้งที่ 1-10 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจำแนกตามประเด็น
ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลความต้องการของประชาชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านใดมากที่สุด
ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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สารบัญตาราง
หน้า
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ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
68-73
หน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
73-74
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
75-79
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ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 25 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
93-94
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตารางที่ 26 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
94
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
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95-98
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตารางที่ 28 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563
98
ทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
99
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตารางที่ 30 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
100
และกีฬา
ตารางที่ 31 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
100
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 32 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และกีฬา
ตารางที่ 33 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ตารางที่ 34 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ตารางที่ 35 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 36 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 38 แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตารางที่ 39 แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตารางที่ 40 แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 29 กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ถือว่าเป็น กระบวนการสำคัญต่อการพัฒ นาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จากการติ ดตามการนำแผนงาน/โครงการที่ บรรจุ ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6) และ
แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564 มีโครงการในแผนพัฒนา
จำนวนทั้ งสิ้ น 314 โครงการ งบประมาณ 512,668,950.- บาท บรรจุในข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 224 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้ น
185,917,750 บาท และนำมาปฏิ บั ติ จ ริ ง จำนวน 133 โครงการ ใช้ จ่ า ยจริ ง งบประมาณ ทั้ ง สิ้ น
122,987,756.46 บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพั ฒ นาฯ ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน
การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
2. ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดก่อนนำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติ
องค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดตาก ดำเนิ น การโครงการของแต่ ละโครงการให้ สอดคล้ องกับแผนดำเนินงานที่
กำหนดไว้ และควรมีโครงการที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา
3. ควรนำข้อมูลจากการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาไปประกอบการพิจารณาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อๆไป โดยเฉพาะโครงการที่ ไม่ได้
ดำเนินการใน 1-2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
4. ควรพัฒ นาระบบติดตามและประเมินผลให้ เป็นระบบและมีรูปธรรมยิ่งขึ้ น สามารถเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมควรเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการดำเนินงาน เช่น อบรมทาง online
6. แผนงาน/โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจำหน่ า ยสิ น ค้ า ควร
เปลี่ยนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป้นช่องทางในการจำหน่าย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ ก ำลั งเผชิ ญ อยู่ และประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร
ดำเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานต่าง ๆ
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
ในส่ วนของการ “ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ งจำเป็ นสำหรับ การดำเนิน การเช่นเดี ยวกับการ
ติ ด ตาม เพราะผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น จะใช้ ในการปรั บ ปรุง แก้ ไข การขยายขอบเขต หรื อ การยุ ติ ก าร
ดำเนินการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึ งเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนิ นการไปแล้วนั้นให้ ผล
อย่ างไร นำไปสู่ ค วามสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ห รือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็ นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมิ น ผลถื อ เป็ น ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ ที่ ส ามารถนำไปใช้ในการปรับ ปรุงและการตัด สิ น ใจต่ อ ไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี เท่าไร
ก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึ งผลการดำเนินงานที่เ กิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผน
พัฒนาท้องถิ่นได้ เช่นนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

9

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. เพื่อประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไปปฏิบัติ
3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
5. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ตามค่าเป้าหมาย
7. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญประจำปี 2564
3. ขัน้ ตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่ วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มี คำสั่งที่ 420/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 เรื่ อ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก
ประกอบด้วย
1.นายคมกิต
เกสร
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
ประธานคณะกรรมการฯ
2.นายสิรัชวิน คชสารมณี
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
3.นายเผด็จ
พนาลัยเจริญ
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
4.นายสุชาติ
โพธิราช
ผู้แทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
5.นายสุริยัน
ทิพย์สุวรรณ
ผู้แทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
6.นายธีรชัย
บัวติบ๊
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
7.นายเชาวลิต เมืองสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
8.พัฒนาการจังหวัดตาก
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการฯ
9.ท้องถิ่นจังหวัดตาก
ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กรรมการฯ
10.อำนวยการสำนักช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตาก
กรรมการฯ
11.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตาก กรรมการและเลขานุการฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต้องดำเนินการให้
การติดตามและประเมินผลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
3.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3.3 รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการ
ต่อไป
4.เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น (Monitoring and evaluation
tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพั ฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บ ขอมู ล การติ ด ตามผลรวมทั้ งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ
เปนตน และหรื อโดยการสรางเครื่ องการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ไดแก แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ (Interview) และแบบสั งเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศั ย
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สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงผูมสี วนไดเสียในทองถิ่น รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น หรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา ( Time & Time Frame ) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ทีผ่ ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคล้ อ ง (Relevance) เป็ น ความสอดคล้ อ งทางยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในหน่วยงานมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการที่เป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ ผ่ านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรั พยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
ตาก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิ ต (Outcome and Output) ซึ่ งสามารถวัด ได้ ในเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ หรือ วัด ได้ เฉพาะเชิ ง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการติด ตามและประเมินผลมีความจำเป็ นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัด ตากด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนด
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมิน
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่ อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบาย
หรือความคุม้ ความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสำรวจ (survey) เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากบั น ทึ ก หรือ ทะเบี ย นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก
(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการ
ในพื้น ที่จ ากผู้ ที่มี ส่ วนเกี่ย วข้อง เจ้าหน้ าที่ บุ คลากรขององค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด ตาก ข้ อมูล ที่ มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงบททดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการ
ทดสอบและการวั ดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวั ด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสั ม ภาษณ์ (Interviews) อาจเป็ น การสั ม ภาษณ์ เดี่ ย วหรื อ กลุ่ ม ก็ ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรื อกึ่งทางการ (fomal or semi- fomal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (infomal interview) ซึง่ คล้ายๆกับการสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสั งเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต(1) การ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ในชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ตัวบุคคล/ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป็ น การสั ง เกต บั น ทึ ก
ลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในจังหวัดตาก คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุท ธศาสตร์และโครงการมี
ความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา ปัญ หา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ และสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งแยกเป็นหัวข้อ
สำคัญได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนิ นงาน
ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากได้ เพื่อปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน
3. ช่วยให้การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินการ นำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้เป็นอย่างดี
4. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ เกี่ ย วข้ อ งทราบเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามค่าเป้าหมาย
5. สามารถเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้ อมูล ต่ างๆ ที่ เกี่ยวกับ รายละเอี ย ดการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญประจำปี พ.ศ.2564
6. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อ บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้า หมายอย่างทันท่วงที
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. มีข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่ องของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีที่ผ่านมา)
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี โ ครงการบรรจุ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม (ครั้ งที่ 1 ถึ ง ครั้งที่ 5) แก้ ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5)และ
เปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 มีโครงการใน
แผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 380 โครงการ งบประมาณ 813,017,438.- บาท บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 286 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 259,479,900 บาท และใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 178,064,767.14 บาท แยกเป็นรายยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนโครงการ
พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนงบประมาณ
พ.ศ.2563

ร้อยละ
ตาม
นำมา
แผนพัฒนา
ปฏิบัติ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

นำมาปฏิบัติ

ใช้จ่ายจริง

183

131

71.58

615,951,438 145,765,900 120,354,949.14

98

79

80.61

69,120,000

51,078,000

40,787,715.37

58

46

79.31

67,496,000

47,636,000

8,399,367.58

28

20

71.43

55,750,000

12,950,000

7,311,418.00

13

10

76.92

4,700,000

2,050,000

1,211,317.05

380

286

75.26

813,017,438 259,479,900 178,064,767.14
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ผลการติ ด ตามด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย พบว่ า งบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ด ำเนิ น การ จำนวน
259,479,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 178,064,767.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.62
ผลการติดตามด้านระยะเวลา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีโครงการทั้งสิ้น 286 โครงการ สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 177
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.89 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.78
โครงการยั งไม่ ได้ ดำเนิ น การ จำนวน 5 โครงการ คิด เป็น ร้อยละ 1.75 และโครงการที่ ขอยกเลิ กโครงการ
จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.58
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
คิดเป็นร้อยละ

การดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้
โครงการ
แล้วเสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ

ยกเลิก

131

83

44

4

0

79

50

1

0

28

46

23

3

0

20

20

14

0

1

5

10

7

0

0

3

286
100

177
61.89

48
16.78

5
1.75

56
19.58

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทั้งภาพรวม และเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวน 2,500 ฉบับ
โดยมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การประเมิ น และส่ งให้ ฝ่ ายเลขา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS
ซึ่งได้รับแบบประเมินคืนกลับมา เป็นจำนวน 2,443 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.72 ผลการประเมินพบว่า
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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- ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06
- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแยกเป็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.13) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า ยุ ทธศาสตร์ที่ มี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สั งคม และการรั กษาความสงบ
เรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.76) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.41)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.94) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.81) และยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปี พ.ศ.2563 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 จึ ง ทำให้
การดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เลื่อนการดำเนินงาน และมีบางส่วนขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ จึงทำ
ให้ ก ารดำเนิ น งานประจำปี พ.ศ.2563 ไม่ ต รงตามแผนดำเนิ น งานที่ ตั้ งไว้ จึ ง ควรมี แ นวทางการกำหนด
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสังคม
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2.2 ควรดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความไม่แน่นอน
ในเหตุการณ์อนาคต และยังช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานมีคุณภาพสูงขึ้น
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 กรอบ แนวทางและวิธีการ
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ดังนี้
1. ดำเนินการติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan )
2. ติดตามความก้าวหน้ าโครงการ / ผลสั มฤทธิ์โครงการ ดำเนิ นการเก็บข้อมูลแต่ ละโครงการ
ในด้านระยะเวลา และด้านค่าใช้ จ่าย เพื่ อให้ การดำเนิ นงานตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ให้ตรงตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่วางแผนไว้
3. คณะกรรมการติดตามประเมิน แผนพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาให้ ค ะแนนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
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มท.0810.3 / ว2931 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น แนวทาง
โดยดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
3.1.การพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3.2.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจ โดย
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ละยุ ทธศาสตร์ จะดำเนิ นการจั ดส่ งแบบสอบถามให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายตามราย
ยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการส่งแบบสอบถาม ด้วยตนเอง ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ
5. การลงพื้นที่ไปติดตามและประเมินผลโครงการ
5.1 ติดตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เห็นควรพิจารณาคัดเลือก
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และคัดเลือกจากงบประมาณสูง กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และ
ครอบคลุมทุกแผนงาน
5.2 ติ ดตามโครงการที่ ได้ รั บเงินอุ ดหนุ นจากสำนั กงบประมาณที่ อุ ดหนุ นให้ องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้
1.1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan)
1.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1.3 บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนของกองคลัง
1.4 การสอบถามความก้าวหน้ าการดำเนิ นโครงการ (สอบถามจากกองที่ รับผิ ดชอบ
โครงการและฝ่ ายพั สดุ) ระยะเวลาในการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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โดยดำเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในด้านระยะเวลาและด้าน
ค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและเสนอ
ความคิดเห็นประจำปี 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 2564
2. การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
ดำเนิ น การทอดแบบประเมิ น ความพึ งพอใจ ยุ ท ธศาสตร์ ล ะ 500 ฉบั บ และจั ด เก็ บ ส่ ง คื น กองแผนและ
งบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2564
3 การลงพื้น ที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล
3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
2) หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล เป็นเลขานุการฯ
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล เป็นกรรมการฯ
เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
จากแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งผลการดำเนิ น งานและ ปั ญ หาอุ ป สรรคของโครงการตลอดจน
ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการและเพื่อที่ผู้ดำเนินงาน ตามโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที
3.2 โครงการในแผนดำเนิ น งานประจำปี พ.ศ. 2564 คั ด เลื อ กร้อ ยละ 20 ของ
โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน โดยมีประเด็นในการติดตามและประเมินผลโครงการ
1) การบรรลุวัตถุประสงค์
2) การใช้ประโยชน์ / ความคุ้มค่า
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์/เข้าร่วมโครงการ
3.3 โครงการที่ ได้ รั บ งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นในการติดตามและประเมินผลโครงการ 3 มิติ คือ
1.การประเมินในมิติประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ
2) ความพึงพอใจ
3) คุณภาพการให้บริการ
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2.การประเมินในมิติประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ
1) ประสิทธิภาพการผลิต
- ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2) การประหยัด
3.การประเมินในมิติผลกระทบ
1) ทิศทางของผลกระทบ
2) ระดับของผลกระทบ
3.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนด
แบบในการประเมินผล 4 แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่
แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แบบที่ 4 แบบประเมินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ
ที่อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
โดยมีตัวอย่างทั้ง 4 แบบประเมิน ดังนี้
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ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 1
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
รวมคะแนน
100
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ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 2
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
(5)
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
(5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
(5)
ให้ประเทศชาติ มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
(5)
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
100
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ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 3
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ในภาพรวมของยุทธศาสตร์)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
(1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียน/นักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ) ………………….……………………….……………………..
5. อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล/อบต……………………………………อำเภอ……………………………..
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
1

2

3

4

5

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิน่
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายยุทธศาสตร์
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อ สงสัย และ
อธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอปุ กรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใด มากที่สุด (ตอบได้ 3 ลำดับ โดยใส่หมายเลข 1,2 และ 3 หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นสมควร )
............................1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน เช่น ส่งเสริม พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน
ทางเท้า และระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่ง
น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เป็นต้น
............................2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ ควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ส่งเสริม
สนับสนุน และทำนุบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
............................3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย เช่น อบรมสัมมนาวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองการบริหารทุกภาคส่วน และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย (สายด่วน 1669) เป็นต้น
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...........................4) ยุทธศาสตร์ด้า นส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น พัฒ นาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
งานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑000 ดวง งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรม ฝึกสอน
กีฬา และพัฒนาบุคคลด้านกีฬา เป็นต้น
............................5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่น
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม/
สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................
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ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน...............................
โครงการ.................................................................................................
(งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564)
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และความพร้อมของการจัดกิจกรรมเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
(1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียน/นักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ) ………………….……………………….……………………..
5. อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล/อบต…………………………………………………………………………....
(1) อำเภอเมืองตาก
(2) อำเภอบ้านตาก
(3) อำเภอสามเงา
(4) อำเภอวังเจ้า
(5) อำเภอแม่สอด
(6) อำเภอแม่ระมาด
(7) อำเภอท่าสองยาง
(8) อำเภอพบพระ
(9) อำเภออุ้มผาง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดำเนินงานโครงการ
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความพึงพอใจที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

มา
น้อ
ก มาก ปาน น้อย ย
ที่สุ
กลาง
ที่สุ
ด
ด
5

1.เพื่อ................................................
2.เพื่อ................................................

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

4

3

2

1
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของ อบจ.ตาก
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความพึงพอใจที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อ สงสัย และ
อธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอปุ กรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไปปฏิบัติ
จากการติดตามการนำแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6) และแก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564 มีโครงการในแผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 314
โครงการ งบประมาณ 512,668,950.- บาท บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 224 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 185,917,750 บาท และนำมาปฏิบัติจริง จำนวน 133 โครงการ ใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 122,987,756.46 บาท แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แผนพัฒนา แผนพัฒนา แผนพัฒนา แผนพัฒนา
แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ท้องถิ่นฯ ท้องถิน่ ฯ ท้องถิน่ ฯ
ท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ครั้งที่1
ครั้งที่5
ครั้งที่7
ครั้งที่8

จำนวนโครงการไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติ
เงิน
งบประมาณ อุดหนุน
รายจ่าย
เฉพาะ
ประจำปี
กิจ

รวม

รวม

ร้อยละ

86

0

25

16

0

127

86

10

96

75.59

86

0

4

1

0

91

75

0

75

82.42
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทีด่ ี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แผนพัฒนา แผนพัฒนา แผนพัฒนา แผนพัฒนา
แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ท้องถิน่ ฯ ท้องถิน่ ฯ ท้องถิน่ ฯ
ท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิม่ เติม
ครั้งที่1
ครั้งที่5
ครั้งที่7
ครั้งที่8

จำนวนโครงการไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติ
เงิน
งบประมาณ อุดหนุน
รายจ่าย
เฉพาะ
ประจำปี
กิจ

รวม

รวม

ร้อยละ

55

0

2

0

2

59

26

0

26

44.07

17

1

3

0

1

22

17

0

17

77.27

14

0

1

0

0

15

10

0

10

66.67

258

1

35

17

3

314

214

10

224

71.34
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

175,480,000
38,600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
31,432,100
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
35,950,000
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
5,200,000
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
286,662,100

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แผนพัฒนาฯ
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1-8

แผนพัฒนาฯ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1-6

แผนพัฒนาฯ
แก้ไข
ครั้งที่ 1-10

รวม

ใช้จริง

ร้อยละ

56,386,350
6,500,000

73,330,400
17,400,000

-3,309,000
0

301,887,750
62,500,000

91,172,905.73
20,191,021.21

30.20
32.31

3,280,000

36,231,400

-1,350,000

69,593,500

20,010,080.22

28.73

1,450,000

5,687,700

30,000,000

73,087,700

7,464,277.00

10.21

200,000

200,000

0

5,600,000

177,401.00

3.17

67,816,350

132,849,500

25,341,000

512,668,950 139,015,685.16

27.11
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1

เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5

เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7

เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8

รวม

0
0

29,544,150
4,500,000

26,842,200
2,000,000

0
0

56,386,350
6,500,000

0

700,000

0

2,580,000

3,280,000

400,000

750,000

0

300,000

1,450,000

0

200,000

0

0

200,000

400,000

35,694,150

28,842,200

2,880,000

67,816,350

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2,3,4 และ 6 เป็นการตั้งจ่ายรายการเกี่ยวกับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (ครุภัณฑ์)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ( เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-6 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3

เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4

เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5

เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6

รวม

43,420,400
15,600,000

0
1,000,000

29,910,000
0

0
800,000

73,330,400
17,400,000

35,834,400

0

0

397,000

36,231,400

3,000,000

0

0

2,687,700

5,687,700

200,000

0

0

0

200,000

98,054,800

1,000,000

29,910,000

3,884,700

132,849,500

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1และ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ าน (ครุภัณฑ์)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขครั้งที่ 1-10 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนงบประมาณทีป่ รากฏในแผน พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แก้ไข
ครั้งที่ 1

แก้ไข
ครั้งที่ 2

แก้ไข
ครั้งที่ 3

0 -6,250,000 -3,795,000
0
0
0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
0
0
0
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
30,000,000
0
0
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
0
0
0
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
30,000,000 -6,250,000 -3,795,000

แก้ไข
ครั้งที่ 4

แก้ไข
ครั้งที่ 7

แก้ไข
ครั้งที่ 10

0
0

2,516,000
0

4,220,000
0

-3,309,000
0

-1,350,000

0

0

-1,350,000

0

0

0

30,000,000

0

0

0

0

-1,350,000

2,516,000

4,220,000

25,341,000

รวม

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5,6,8 เป็นการแก้ไขเนื้อหาข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง ส่วนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 9
เป็นการแก้ไขแผนงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องด้วยมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงได้มีการแก้ไขเนื้อหาให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน
การดำเนินงาน
โครงการ
ยังไม่ได้
ตามแผน ดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ดำเนินการ

ยกเลิก

96

51

41

0

4

75

11

1

0

63

26

10

4

0

12

17

5

3

0

9

10

1

0

0

9

224
100

78
34.82

49
21.88

0
0.00

97
43.30

หมายเหตุ : การยกเลิกโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับ อปท.อื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – 4 จำนวน 91 โครงการ เป็นโครงการฝึกอบรมยกเลิกเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVIT-19) และยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ เนื่องด้วยขอรับสนับ สนุน
ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ไม่ ใช้อำนาจหน้าที่ อบจ.สามารถดำเนินการได้ และยุทธศาสตร์ที่ 3
จำนวน 1 โครงการ เนื่องด้วยมีลักษณะกิจกรรมซ้ำซ้อน จึงขอยกเลิกโครงการ
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2. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนรวม 100 คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้พิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
และข้อมูลพื้นฐานของ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
(3)
3
องค์การบริหารส่วน
ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดตาก
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง /การปกครอง เช่น
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
(2)
2
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
(2)
2
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
(2)
2
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
5) ข้อมูลเกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
(2)
2
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
(2)
2
และข้อมูลพื้นฐานของ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
จังหวัดตาก
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
(2)
2
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
(2)
2
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
(3)
3
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิน่ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
สภาวการณ์ และ
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
(5)
5
ศักยภาพ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
(3)
2
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทเี่ กิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(3)
3
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
2.การวิเคราะห์
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(3)
3
สภาวการณ์ และ
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
ศักยภาพ
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
(3)
3
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
(3)
3
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน)O-Opportunity(โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(10)
10
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
(10)
10
องค์กรปกครองส่วน
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชื่อมโยงหลัก ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุม่ จังหวัด ยุทธศาสตร์
(10)
10
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
(5)
5
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
(5)
5
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ที่
จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
(5)
5
ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่ หนึ่งสิง่ ใดที่
ชัดเจน
3.7 จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
(5)
5
ยุทธศาสตร์
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
(Positioning)
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ทาง
ยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
(5)
5
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
(5)
4
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
100
98
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3. ผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
สรุปผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ประชุม คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564
เมื่ อวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิน ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนา องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ตากได้ พิ จารณาให้ คะแนนการติ ดตามและประเมิน ผล
โครงการเพื่อ ความสอดคล้ องแผนพั ฒ นาท้องถิ่น เป็ น คะแนน 98 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน
รายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
10
10
การพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis
/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล
10
10
นำแผนพัฒนาท้องถิน่
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงาน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
3. การประเมินผล
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
10
9
การนำแผนพัฒนา
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ท้องถิน่ ไปปฏิบัติ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ในเชิงคุณภาพ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
10
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis /Demand(Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
(5)
5
โครงการ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
(5)
5
วัตถุประสงค์
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
สอดคล้องกับโครงการ ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
สภาพทีอ่ ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(5)
3
(ผลผลิตของโครงการ ) เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร
มีความชัดเจนนำไปสู่
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
การตั้งงบประมาณ
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ได้ถูกต้อง
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
(5)
5
สอดคล้องกับแผน
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

41

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(5)
5
(ผลผลิตของโครงการ ) สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
มีความสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และสังคมแห่งชาติ
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพือ่ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(5)
5
สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ
Thailand 4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
(5)
5
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนีโ้ ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พนื้ ฐานความพอเพียง
(5)
5
ปัญหาความยากจนหรือ ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการ
การเสริมสร้างให้
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
ประเทศชาติ
เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน ซึง่ มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น
มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีความมัน่ คง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นทีพ่ ัฒนาแล้ว
ภายใต้หลักประชารัฐ
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(LSEP)
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
(5)
5
สอดคล้องกับเป้าหมาย ประการในการจัดทำโครงการได้แก่
(ผลผลิตของโครงการ) (1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม(Equity) , (5)ความโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
(5)
5
การราคาถูกต้องตาม
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
หลักวิธีการงบประมาณ กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนด
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(5)
5
ตัวชี้วัด (KPI) แล ะ
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได้ (measurable)
สอดคล้องกับ
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์และผล
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ
ที่คาดว่าจะได้รับ
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ)
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
(5)
5
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
วัตถุประสงค์
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงาน ตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3)ระบุสิ่งทีต่ ้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
98

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

45

4. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในปี งบประมาณพ.ศ.2564 องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตากได้ดำเนินโครงการพัฒ นาทั้ง 5
ยุทธศาสตร์และได้ดำเนิ นการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทั้งในภาพรวม และความพึ งพอใจต่อผล
การดำเนิ น งานในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ โดยฝ่ ายยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนงาน ได้ ด ำเนิ น การทอดแบบประเมิ น
ความพึงพอใจให้ กับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งเดิมได้ตั้งไว้ที่ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ เป็นจำนวน 2,500 ฉบับ แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบ
กับ จังหวัดตากเป็น เขตพื้นที่ควบคุม สูงสุด ทำให้ต้องยกเลิกโครงการฝึกอบรมทุกโครงการลงเพื่อป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้กลุ่มเป้าหมายลดจำนวนลง จึงได้มีการปรับลดแบบประเมินความพึงพอใจลง
เหลือจำนวน 1,500 ฉบับ โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
500
400
200
200
200
1,500

โดยได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจำนวน 1,171 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 78.07 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ
1.00 – 1.80 หมายถึง
ควรปรับปรุง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดังตารางที่ 11-12
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำแนกตามประเด็น ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฎิบัติงาน
จำนวน
(ประจำปีงบประมาณ 2562)
S.D.
(คน)
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
1,171
4.42
0.73
โครงการ / กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
1,171
4.32
0.74
โครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
1,171
4.33
0.78
ในโครงการ / กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /
1,171
4.35
0.80
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
1,171
4.33
0.81
ดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1,171
4.34
0.77
7.ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การ
1,171
4.40
0.81
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
1,171
4.30
0.76
ต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
1,171
4.37
0.77
โครงการ / กิจกรรม
รวม
1,171
4.35
0.62
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แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตากใน
ภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.35 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย 4.42 ) รองลงมา คือ ผลการดำเนิน
โครงการ / กิ จ กรรมนำไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาของประชาชนในท้ อ งถิ่ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.40) และประโยชน์ ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ( ค่าเฉลี่ย 4.37 ) ตามลำดับ และมีการแก้ไขปัญหา และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ำทีส่ ุด ( ค่าเฉลี่ย 4.30 )
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ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำแนกตามข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ควร
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ
ปรับปรุง
2
5
30
198
348
ชาย
(0.17%) (0.43%) (2.56%) (16.91%) (29.72%)
เพศ
10
6
38
261
273
หญิง
(0.85%) (0.51%) (3.25%) (22.29%) (23.31%)
12
11
68
459
621
รวม
(1.02%) (0.94%) (5.81%) (39.20%) (53.03%)
2
0
10
74
105
ต่ำกว่า 20 ปี
(0.17%) (0.00%) (0.85%) (6.32%) (8.97%)
0
0
10
57
74
20-30 ปี
(0.00%) (0.00%) (0.85%) (4.87%) (6.32%)
0
2
7
65
119
31-40 ปี
(0.00%) (0.17%) (0.60%) (5.55%) (10.16%)
อายุ
6
2
22
104
92
41-50 ปี
(0.51%) (0.17%) (1.88%) (8.88%) (7.86%)
0
4
11
106
184
51-60 ปี
(0.00%) (0.34%) (0.94%) (9.05%) (15.71%)
4
3
8
53
47
มากกว่า 60 ปี
(0.34%) (0.26%) (0.68%) (4.53%) (4.01%)
12
11
68
459
621
รวม
(1.02%) (0.94%) (5.81%) (39.20%) (53.03%)
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รวม
583
(49.79%)
588
(50.21%)
1,171
(100%)
191
(16.31%)
141
(12.04%)
193
(16.48%)
226
(19.30%)
305
(26.05%)
115
(9.82%)
1,171
(100%)
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ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
การศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพ

รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ควรปรับปรุง
6
(0.51%)
4
(0.34%)
0
(0.00%)
2
(0.17%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
12
(1.02%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.17%)
4
(0.34%)
2
(0.17%)
2
(0.17%)
2
(0.17%)
12
(1.02%)
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น้อย
4
(0.34%)
0
(0.00%)
4
(0.34%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
3
(0.26%)
11
(0.94%)
0
(0.00%)
2
(0.17%)
0
(0.00%)
5
(0.43%)
0
(0.00%)
4
(0.34%)
0
(0.00%)
11
(0.94%)

ปานกลาง
18
(1.54%)
27
(2.31%)
7
(0.60%)
6
(0.51%)
2
(0.17%)
8
(0.68%)
68
(5.81%)
4
(0.34%)
0
(0.00%)
27
(2.31%)
13
(1.11%)
18
(1.54%)
5
(0.43%)
1
(0.09%)
68
(5.81%)

มาก
155
(13.24%)
190
(16.23%)
48
(4.10%)
54
(4.61%)
6
(0.51%)
6
(0.51%)
459
(39.20%)
20
(1.71%)
79
(6.75%)
66
(5.64%)
112
(9.56%)
85
(7.26%)
94
(8.03%)
3
(0.26%)
459
(39.20%)

มากที่สุด
221
(18.87%)
260
(22.20%)
34
(2.90%)
93
(7.94%)
2
(0.17%)
11
(0.94%)
621
(53.03%)
38
(3.25%)
76
(6.49%)
53
(4.53%)
176
(15.03%)
105
(8.97%)
169
(14.43%)
4
(0.34%)
621
(53.03%)

รวม
404
(34.50%)
481
(41.08%)
93
(7.94%)
155
(13.24%)
10
(0.85%)
28
(2.39%)
1,171
(100%)
62
(5.29%)
157
(13.41%)
148
(12.64%)
310
(26.47%)
210
(17.93%)
274
(23.40%)
10
(0.85%)
1,171
(100%)
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จากตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนิน งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำแนกตาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจำนวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21 เพศชาย
มีจำนวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 29.72 รองลงมาพึงพอใจ
มาก จำนวน 198 คน คิด เป็น ร้อยละ 16.91 เพศหญิ ง มีความพึงพอใจมากที่ สุด จำนวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.31 รองลงมาพึงพอใจมาก จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29
ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05
รองลงมา อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 193 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.48 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน
141 คน คิดเป็นร้อยละ 12.04 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามลำดับ และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 51-60
ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน
106 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05 ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.16 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 และ
ช่วงอายุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 รองลงมามีความพึง
พอใจมาก จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 ตามลำดับ
ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 481 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.08 รองลงมาระดับประถมศึกษา จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดับปริญญาตรี จำนวน
155 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 ระดับอนุปริญญา จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 ระดับอื่นๆ จำนวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 2.39 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 ตามลำดับ และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่าระดับมัธยมศึกษา มีความพึง
พอใจมากที่สุด จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 190 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 16.23 ระดั บ ประถมศึ กษา มี ความพึ งพอใจมาก จำนวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.87 รองลงมา
มีความพึงพอใจมาก จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 และระดั บปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากที่สุ ด
จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40
ตามลำดับ
ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47
รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 210 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.93 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64 อาชีพรับราชการ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29 และ
อาชีพอื่นๆ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่า อาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 176 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 15.03 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ
8.03 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 รองลงมา
มีความพึงพอใจมาก จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26 ตามลำดับ
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)

S.D.

แปลผล

468
282

4.48
3.95

0.40
0.75

มากที่สุด
มาก

181

4.20

0.65

มาก

114

3.84

0.43

มาก

126

4.24

0.63

มากที่สุด

1,171

4.22

0.62

มากที่สุด

จากตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจมากที่ สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ ย 4.48)
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ย 4.24) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาด้านการบริห ารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.20) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.95)
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และกีฬา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามลำดับ
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ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลความต้องการของประชาชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านใดมากที่สุด ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ระดับความต้องการ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1,076
30.63
979
27.87
220
6.26
708
530

20.15
15.09

3,513

100

จากตารางที่ 14 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาชนจังหวัดตากโดยการสุ่ ม สอบถาม
จำนวน 3,513 คน ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใด
มากที่สุด พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนต้องการให้มีการพัฒนามากที่สุด
จำนวน 1,076 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.63 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชี วิต
จำนวน 979 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน
708 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.15 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.26 ตามลำดับ
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ตามประเด็นการประเมินผลว่าโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5
ด้าน บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าประสงค์ 1) มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
2 มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3) อปท.ในจังหวัดตากเข้าใจผังเมืองรวม/ผังชุมชน
4) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) และ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6) จำนวน 127 โครงการ เป็นเงิน 301,887,750 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 96 โครงการ เป็นเงินจำนวน 114,851,550 บาท
และใช้จ่ายจริงจำนวนทั้งสิ้ น 91,172,905.73 บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จ จำนวน 51 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 41 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์
ทีก่ ำหนด ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
1
ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ้านสระทอง
อำเภอบ้านตาก - บ้านสามไร่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 280)
2
ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 บ้านมอเกอร์ยาง –
บ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 281)
3
ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 บ้านคีรีน้อย –
บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 281)
4
ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 บ้านแม่จะเราสองแคว –
บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 281)
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งบประมาณที่ใช้จริง
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
5
ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0034 บ้านหนองมะเกลือ –
บ้านไผ่สีซอ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 282)
6
ติดตัง้ เครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 หมู่4 ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก - ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 282)
7
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเข้า
บ้านแม่ละเมา-บ้านปางส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 282)
8
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง –
บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 282)
9
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0031
บ้านแม่ระมาดน้อย – บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 283)
10
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0035
เทศบาลเมืองตาก - หมู่6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 283)
11
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0036
เทศบาลเมืองตาก - หมู่1ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 284)
12
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0037
บ้านลานขวาง – บ้านเด่นมะขาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 284)
13
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0038
บ้านแม่ตาวสันแป่ – บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 284)
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งบประมาณที่ใช้จริง
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
14
ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 016 หน้า 285)
15
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 025 หน้า 288)
16
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002
บ้านหนองปรือ – บ้านวังเจ้า จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 289)
17
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0005
บ้านตลุกกลางทุ่ง – บ้านพุสะแก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 289)
18
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006 บ้านบ่อไม้หว้า – บ้านตลุกกลางทุง่
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 290)
19
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0009
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 291)
20
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังหวาย
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 291)
21
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0011
บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 292)
22
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 บ้านวังหวาย – บ้านสามเงา อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 009 หน้า 293)
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
23
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0016
บ้านเก้ารวมไทย – บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 294)
24
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0017
บ้านตลาดรวมไทย – บ้านผากระเจ้อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 294)
25
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่กุหลวง – บ้านผารู อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 013 หน้า 295)
26
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บ้านใหม่แม่โกนเกน – บ้านห้วยผักหละ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 014 หน้า 295)
27
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0024
บ้านแม่ตาวริมเมย – บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 297)
28
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0026 บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 297)
29
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาด
น้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 299)
30
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (overlay)
สายทางหมู่ 6 บ.กุยเลอตอ ตำบลแม่จัน เชื่อม หมู่ 3 บ้านเดลอคี
ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 022 หน้า 299)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

55

งบประมาณที่ใช้จริง
2,948,900

1,975,000

1,987,000

1,800,000

3,790,000

1,565,664

2,550,000

1,927,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

56

ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
31
ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Cultvert) สายทางที่
368,000
ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 300)
32
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 5
492,000
บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เชื่อม หมู่ 4 บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 026 หน้า 301)
33
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 4
497,000
บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง เชื่อมหมู่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 029 หน้า 302)
34
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 1
491,000
บ้านลาดยาว ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่1 บ้านท่งุกง ตำบลประดาง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 031 หน้า 303)
35
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่3
497,000
บ้านวังไคร้ ตำบลวังหมัน เชื่อมหมู่8 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 036 หน้า 306)
36
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 4
498,000
บ้านวังหมัน ตำบลวังหมัน เชื่อมหมู่ 6 บ้านดงสามสิบ ตำบลวังจันทร์
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 037 หน้า 306)
37
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 10
498,000
บ้านห้วยแม่บอน ตำบลแม่สลิด เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านแม่บอน ตำบลตากออก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 040 หน้า 308)
38
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่3
498,000
บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา เชื่อมตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 041 หน้า 308)
39
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4
457,000
บ้านแม่กลอง ตำบลแม่กลอง เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 045 หน้า 310)
40
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 2
499,000
บ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน เชื่อมหมู่ 3 บ้านเดลอคี ตำบลหนองหลวง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 046 หน้า 311)
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
41

โครงการ

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 4
บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อมหมู่5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 052 หน้า 314)
42
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 8
บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านนํ้ารึม ตำบลนํ้ารึม
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 053 หน้า 314)
43
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 12
บ้านหนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก เชื่อมหมู่ 7 บ้านนาขุนเจริญ
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
(ข้อบัญญัติ 054 หน้า 315)
44
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพืน้ ที่จังหวัดตาก
โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 279)
- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณปี พ.ศ. 2564
45
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย – บ้านทุ่ง
มะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
46
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้าน
แม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
47
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่
ตก.ถ 1-0002 บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า จังหวัดตาก
(อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า)
48
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายทางที่ตก.ถ 1-0009 บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณที่ใช้
จริง
490,000

494,000

493,000

1,932,558.40
2,927,099.70
4,017,384.10
2,254,738.60
9,640,000

9,499,960
8,879,000

9,150,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณที่ใช้
จริง

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณปี พ.ศ. 2564
49
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายทางที่ ตก.ถ1-0013 บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
50
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตสายทางที่ ตก.ถ 1-0016
บ้านเก้ารวมไทย – บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
51
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0017 บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

8,095,722
4,879,993
9,246,280

ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
1
2

3

4
5
6

โครงการ
ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 227)
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0036
เทศบาลเมืองตาก - หมู่1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 283)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่
หมู่ 5,6,7 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 285)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า (Solar cell)ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 5,6
ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 018 หน้า 285)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 5,7,8,11
ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 019 หน้า 286)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่
หมู่ 3,4,6,7,10 ตำบลแม่ตา้ น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 286)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
1,100,000
797,700

445,000

445,000
445,000
445,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่

โครงการ

7

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม
เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ021 หน้า286)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นทีห่ มู7่
บ้านอมกอทะ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 287)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่
หมู่ 4 บ้านโค๊ะลู ตำบลแม่อสุ ุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 287)
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ 6
บ้านขุนห้วยแม่ตา้ น ตำบลแม่ต้านเชื่อมหมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก ตำบลแม่หละ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 024 หน้า 287)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0001 บ้านตะเคียนด้วน – บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 288)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0007
ทางเข้าบ้านน้ำดิบ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 290)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0014 บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 010 หน้า 293)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ – บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 296)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่
ตก.ถ 1-0022 บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสัน โรงเรียน อำเภอแม่สอด

8

9

10

11

12

13

14

15

จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 016 หน้า 296)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
636,500

445,000

445,000

445,000

1,470,000

1,200,000

2,754,000

2,945,000

2,845,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่

โครงการ

16

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 019 หน้า 298)
ปรับปรุงขยายความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0029
บ้านต้นผึ้ง – บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 298)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่1
บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง เชื่อม หมูท่ ี่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 027 หน้า 301)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 4
บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่1
บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 028 หน้า 302)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร
เขตตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 030 หน้า 303)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 2
บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง เชื่อมหมู่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์
ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 032 หน้า 304)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 10 บ้าน
ลีซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอ
วังเจ้า จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 034 หน้า 305)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่7
บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ เชื่อมหมู่ 1 บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 035 หน้า 305)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 7
บ้านป่ายางใหม่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา เชื่อมหมู่ 4 บ้านยางโองน้ำ
ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 038 หน้า 307)
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1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
3,114,000

499,100

490,000

495,000

1,497,000

492,000

495,000

496,000

497,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่

โครงการ

25

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 3
บ้านเกาะลาน ตำบลสมอโคน เชื่อมทางหมายเลข 1 หมู่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 042 หน้า 309)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 1
บ้านคีรีน้อย ตำบลรวมไทยพัฒนา เชื่อมหมู่ 4 บ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 043 หน้า 309)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่8
บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อมหมู่14 บ้านสามยอดดอย ตำบลช่องแคบ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 044 หน้า 310)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 1
บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา เชื่อมหมู่ 7 บ้านห้วยไคร้ ตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 047 หน้า 311)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 8
บ้านแม่กุเหนือ เทศบาลตำบลแม่กุ เชื่อมหมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว อบต.แม่กุ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 048 หน้า 312)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 3
บ้านแม่กื้ดใหม่ ตำบลแม่กาษา เชื่อม หมู่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 050 หน้า 313)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 15 บ้าน
แม่กื้ดใหม่ ดอนสว่าง ตำบลแม่กาษา เชื่อมหมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 051 หน้า 313)
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่6
บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ เชื่อมหมู่10 บ้านเจดีย์โค๊ะ
ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 056 หน้า 316)
ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(Box Cultvert) หมู่ 11
บ้านแม่กุบูรพา เทศบาลตำบลแม่กุ เชื่อมหมู่ 4 บ้านปูเต้อ อบต.แม่กุ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 057 หน้า 316)
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1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
498,000

444,000

441,000

480,000

488,000

391,000

389,000

444,000

490,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
34

โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0027
บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 280)
35
ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 300)
36
ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554" บ้านทีนามูตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 025 หน้า 300)
37
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004
บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
38
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณปี พ.ศ. 2564
39
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
40
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0001 บ้านตะเคียนด้วน – บ้านสบยม
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
41
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางที่ ตก.ถ 1-00036 เทศบาลเมืองตาก - หมู่1
ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
1,550,000

1,900,000
2,238,380

2,200,000

1,998,000

2,930,000

1,853,280
6,528,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง เนื่องจากเทศบาลตำบลวังเจ้า ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เฉพาะกิจปี พ.ศ. 2564 ในการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว
ซอยวังน้ำใจ เทศบาลตำบลวังเจ้า เชื่อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมิให้ดำเนินโครงการการทับซ้อนกับ
หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง
อปท.อื่น
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 033 หน้า 304)
2
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง เนื่องจาก อบต.ตากตก ได้บรรจุโครงการดังกล่าวใน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 3
ข้อบัญญัติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวแล้ว
บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก เชื่อมหมู่ 1 เพื่อมิให้ดำเนินโครงการการทับซ้อนกับ อปท.อื่น
บ้านดงยาง ตำบลทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 039 หน้า 307)
3
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาผลใน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ 5
การขอใช้พื้นทีจ่ ากป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
บ้านบอหมาก ตำบลแม่วะหลวง
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เชื่อมหมู่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว
ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ049 หน้า312)
4
ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง เนื่องจาก อบต.น้ำรึมได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายทาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมิให้ดำเนินโครงการการทับซ้อนกับ
หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก ตำบลนํ้ารึม
อปท.อื่น
เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 055 หน้า 315)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

64

ตารางที่ 18 แสดงโครงการแล้วเสร็จเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
1
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
2,480,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
323,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก – หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
3
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,000,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก- หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
4
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
486,000
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
472,000
สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง เชื่อม
หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
6
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
477,000
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข ตำบลทุง่ กระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
7
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
467,000
สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ
ตำบลตลุกกลางทุง่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
8
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
465,000
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
9
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
466,500
สายทาง หมูท่ ี่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 9
บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการแล้วเสร็จเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
10
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
487,500
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า เชื่อม หมูท่ ี่ 6 บ้านปูน
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
11
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
484,500
สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา เชื่อม ตำบลทุ่งกระเชาะ
และตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
12
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
465,000
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 3
บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
13
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
448,500
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
14
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
469,500
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 5
บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
15
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
459,500
สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านนาขุนเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
16
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
469,000
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 4
บ้านน้ำรึม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
17
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
469,500
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน
ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
18
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
493,000
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8
บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการแล้วเสร็จเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
19
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
364,000
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ ตำบลคีรรี าษฎร์ อำเภอพบพระ เชื่อมหมู่ที่ 14
บ้านสามยอดดอย ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
20
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
476,000
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 11
บ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
21
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0036เทศบาล
495,500
เมืองตาก-หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
22
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่
444,000
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2
บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
23
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นทีห่ มู่ที่ 3
453,000
บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโค๊ะลู้, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกลูเกอ,หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว
ตำบลแม่อสุ ุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
24
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0018
800,000
บ้านคีรนี ้อย-บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
25
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
1,722,000
ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
26
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี
1,749,340
Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0028 ทางเข้า
บ้านแม่ละเมา-บ้านปางส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
27
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,917,000
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0031
บ้านแม่ระมาดน้อย – บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
28
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
462,000
สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง
ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
29
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
457,000
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม ตำบลแม่ทอ้ เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบล
ป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการแล้วเสร็จเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
30
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
477,500
สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม ตำบลโกสัมพี
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
31
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
466,500
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร
32
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
364,000
สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 14
บ้านสามยอดดอย ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
33
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
464,500
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำบลสามหมื่น เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านบือละพอ
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
34
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
484,500
สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 8
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
35
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
494,000
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8
บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
36
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
497,500
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6
บ้านสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
37
สายทาง ถนนสายหลังวัดวังมะกอกระหว่าง อบตำบลตากออก กับ
585,750
เทศบาลตำบลบ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
38
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสาธารณะ
1,198,700
บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหัวดตาก
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการแล้วเสร็จเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
39
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก (งานฝ้า)
497,200
40
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า อบจ.ตาก
479,000
41
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,198,000
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
42
โครงการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,626,700
สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ – บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
43
โครงการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,892,400
สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
44
โครงการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,784,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองขยางโพรง – บ้านมาบป่าแฝก
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
45
โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Cultvert)
385,000
สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 บ้านลานขวาง – บ้านเด่นมะขาม
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
1
ขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณหลังตลาดชาติพันธ์ บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง
อบต.เชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
2
ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง
อบต.เชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
3
ปรับปรุงสนามกีฬาหน้าสถานีตำรวจภูธรวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
อำเภอวังเจ้า
4
โครงการรื้อถางป่า กอไผ่ บริเวณชุมชมปากคลองเกาะฤาษี
เทศบาลวังเจ้า
เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม
อบต.เชียงทอง
5
สายบ้านสบยม ตำบลเชียงทอง เชื่อมต่อบ้านทุ่งกง ตำบลประดาง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
6
ดำเนินการขุดตักดินสไลด์ทับถมบ้านเรือนในเขตพื้นที่ บ้านอุ้มเปี้ยม
อบต.คีรีราษฎร์
หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
7
ขุดลอกสระน้ำแหล่งผลิตน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน (สระหนองน้ำเขียว)
อบต.ช่องแคบ
บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
8
ดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลรวมไทย
อบต.รวมไทยพัฒนา
พัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
9
ปรับปรุง บดอัด ถนนสาธารณะเพื่อการเกษตร ถนนสายตำบลคีรีราษฎร์
อบต.คีรีราษฎร์
หมู่ที่ 4,9 เชื่อมระหว่าง หมู่ 9,11 ตำบลรวมไทยพัฒนา และหมู่ที่ 7
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
10
ปรับปรุง บดอัด ถนนสาธารณะเพื่อการเกษตร ถนนสายตำบลคีรีราษฎร์
อบต.คีรีราษฎร์
หมู่ที่ 1-13 เชื่อมระหว่างตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
และตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
11
ขุดลอกวัชพืชในแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1-6 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก
อบต.สมอโคน
จังหวัดตาก
12
ขุดลอกสระเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและนำดิน
อบต.เกาะตะเภา
ที่ขุดสระน้ำไปให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยะ ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณปี 2564 เพื่อก่อสร้างอาคารบริการหลังใหม่
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
13
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายทาง ดังนี้
อบต.สมอโคน
- หมู่ที่ 1-6 ตำบลสมอโคน เชื่อมตำบลตากออก ,ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
- หมู่ที่ 7-9 ตำบลสมอโคน เชื่อมโป่งแดงและตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
14
ปรับปรุงถนน จำนวน 6 สายทาง ในพื้นที่ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
อบต.ท้องฟ้า
จังหวัดตาก
15
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา
อบต.เกาะตะเภา
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
16
ปรับพื้นที่ เส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลตากตก ถนนสายทางหมู่ที่ 11 – หมู่ 3
อบต.ตากตก
ตำบลตากตก เชื่อมต่อบ้านดงยาง ตำบลทุ่งกระเชาะ , ถนนสายปางควาย
หมู่ 5 ตำบลตากตก เชื่อมต่อตำบลทุ่งกระเชาะ , ลานกีฬาตำบลตากตก ,
ตลาดประชารัฐชุมชนคนท้องถิ่นตำบลตากตก รวมทั้งขุดลอกแม่น้ำปิง
หมู่ 1 - หมู่ 4 ตำบลตากตก เพื่อเปิดทางน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
17
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเชื่อมระหว่างบ้านลีซอ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระเชาะ
ทต.ทุ่งกระเชาะ
เชื่อมกับบ้านห้วยพูล หมู่ที่ 6 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
18
ขนย้ายและติดตั้งอัฒจันทร์ชมการแสดงละครประกอบแสงเสียง
กองการศึกษา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ.2563
19
ขุดลอกเปิดทางน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวเหนือ
อบต.หนองบัวเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งสูบน้ำดิบสำหรับสูบน้ำประปา
หมู่บ้าน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
20
ขุดลอกเกาะแก่ง แม่น้ำปิงเปลี่ยนร่องทางเดินน้ำตั้งแต่บริเวณใกล้ชายตลิ่ง
อบต.หนองบัวเหนือ
พืน้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก เชื่อมต่อกับ
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านอื่นใกล้เคียง
ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
21
ขุดลอกลำห้วยแม่ท้อบริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ เชื่อม
อบต.แม่ท้อ
หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
22
ขุดลอกสระภายในตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 4 หมู่
อบต.ป่ามะม่วง
ดังนี้
- หมู่ที่ 3 บ้านหิวโค้ว ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
23
ขุดลอกสระกักเก็บน้ำและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ทต.หนองบัวใต้
บ้านคลองห้วยทราย , หมู่ที่ 4 บ้านดงปู , หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ , หมู่ที่ 6
บ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
24
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายทองเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
อบต.ป่ามะม่วง
เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
25
ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 บ้านไร่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 9
อบต.วังหิน
บ้านลานขวาง หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก และหมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก ตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
26
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสำนักงานอัยการจังหวัดตาก เนื่องจาก
อัยการจังหวัดตาก
มีต้นไม้และวัชพืชสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพบริเวณภายในสำนักงาน
ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และวัชพืช
27
ทุบพื้นคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตห้องน้ำ และเก็บขนเศษซากคอนกรีต
จังหวัดตาก
ย้ายออกจากตลาดมูเซอ (เก่า) เฟส 2
28
ปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทต.ไม้งาม
29
ปรับทางขึ้นภูมิทัศน์และถมดินรอบบริเวณก่อสร้างองค์พระพุทธรูป
ทต.หนองบัวใต้
สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
30
ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนแม่น้ำคูคลอง ณ ลำคลอง
อบต.แม่ท้อ
สาธารณะปาห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ท้อ และหมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
31
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
อบต.อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
32
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
กองการศึกษา
33
ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารเรียน จัดตั้งโรงเรียนโมโกรวิทยาคม
อบต.โมโกร
ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
34
ดำเนินการปรับปรุงถนนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อบต.บ้านนา
เชื่อมโยงถนนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ
ขอปรับปรุงเส้นทาง หินลาด- อูมฮวม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
35
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชั่วคราว ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อบต.วังหมัน
ขุดลอกฝายปูปุ้ม ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการผลิตน้ำประปา เพือ่ การอุปโภค
อำเภอแม่ระมาด
36
– บริโภคของประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
37
ปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อบต.สามหมื่น
38
ปรับปรุงพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดตาก
ในพื้นที่ตำบลแม่ต่นื อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ทีข่ อรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
39
ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด
อบต.ท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
40
ปรับปรุงถนนการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลพะวอ
อบต.พะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
41
โครงการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
อบต.มหาวัน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
42
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรของชาวบ้านที่ใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้า
เทศบาลตำบลแม่ตาว
เพือ่ การเกษตรและใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 1-6 ตำบล
แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
43
ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลมหาวัน เชื่อม อบต.แม่กุ
อบต.พะวอ
อำเภอแม่สอด และอบต.ช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
44
ดำเนินการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา
อบต.ด่านแม่ละเมา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
45
ปรับสภาพพื้นที่และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานภายใน
โครงการส่งเสริมฯ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
46
ขุดลอกลำห้วยแม่สอด ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด
นครแม่สอด
จังหวัดตาก
47
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 อ่างเก็บน้ำ น้ำพุร้อนกาษา
อบต.แม่กาษา
ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
48
ช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
อบต.อุ้มผาง
49
ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ถนน อบจ.ตาก สายทางที่ ตก.ถ 1-0007
อบจ.ตาก
ทางเข้าบ้านน้ำดิบ อำเภอเมือง - อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
50
ซ่อมแซมถนนและตัดหญ้าสองข้างทาง เขต อำเภอเมืองตาก ,
อบจ.ตาก
อำเภอบ้านตาก ,อำเภอสามเงา , อำเภอวังเจ้า
ซ่อมแซมถนนและตัดหญ้าสองข้างทาง เขตอำเภอแม่สอด , อำเภอพบพระ ,
อบจ.ตาก
51
และอำเภอแม่ระมาด
52
ซ่อมแซมถนนและคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0032
อบจ.ตาก
บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอื่น
ทีข่ อรับการสนับสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่
โครงการ
หน่วยงานที่ร้องขอ
53
ซ่อมแซมคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่ก-ุ บ้านผารู
อบจ.ตาก
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
54
ขยายไหล่ทาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0034 บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ
อบจ.ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
55
โครงการจิตอาสา ขุดลอกผักตบชวา บริเวณข้างสาธารณะสุขจังหวัดตาก
อบจ.ตาก
จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต่ อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในประเด็น
ต่างๆ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดงั นี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/
468
4.66
0.47
มากที่สุด
กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ
468
4.54
0.50
มากที่สุด
อย่างทัว่ ถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ
468
4.43
0.50
มากที่สุด
ของประชาชน/ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
468
4.46
0.50
มากทีส่ ุด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
468
4.64
0.48
มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
468
4.71
0.45
มากที่สุด
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
468
4.75
0.47
มากทีส่ ุด
ในการให้บริการ
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ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) ได้ดงั นี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม
468
4.68
0.46
มากที่สุด
ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
468
3.42
0.71
มาก
ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
468
4.18
0.77
มาก
รวม
468
4.48
0.40 มากที่สุด
จากตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมาคือ มีขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย4.71) และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.68) ตามลำดับ และการให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.42)
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2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน
1 แผนงานการศึกษา
2 แผนงานสาธารณสุข
2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4 แผนงานการเกษตร
5 แผนงานงบกลาง
เป้าประสงค์ 1) ประชาชนนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตและมีทักษะการประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น
3) เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้
4) นักเรียน ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
5) มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น คงอยู่ต่อไป
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) และ
เปลี่ ย นแปลง (ครั้ งที่ 1 ถึ งครั้ งที่ 6) จำนวน 91 โครงการ เป็ น เงิน 62,500,000 บาท นำโครงการใน
แผนพั ฒ นาฯบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 75 โครงการ เป็ น เงิน จำนวน
46,720,000 บาท และใช้ จ่ ายจริ งจำนวนทั้ งสิ้ น 20,191,021.21 บาท ดำเนิ น การแล้ ว เสร็จ จำนวน 11
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 63 โครงการ ซึ่งถือว่าไม่บรรลุ
ตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้
ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่
โครงการ
1
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 238)
2
โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
3
พัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 340)
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2,000,000
725,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่
โครงการ
4
อุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 207 - 240)
1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 เทศบาลตำบลพบพระ
1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
1.3 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
1.4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
1.5 โรงเรียนตากพิทยาคม
1.6 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู
1.7 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
1.8 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
1.9 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
1.10 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
1.11 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
1.12 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
1.13 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้
1.14 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
1.15 โรงเรียนบ้านท่าไผ่
1.16 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
1.17 โรงเรียนบ้านนาตาโพ
1.18 โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
1.19 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
1.20 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
1.21 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
1.22 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
1.23 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
1.24 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
1.25 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
1.26 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
1.27 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
1.28 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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งบประมาณที่ใช้จริง

100,000
150,000
150,000
120,000
400,000
100,000
175,000
450,000
50,000
200,000
50,000
100,000
80,000
175,000
100,000
50,000
100,000
150,000
84,600
80,000
120,000
300,000
111,700
100,000
100,000
175,000
100,000
175,000

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่
โครงการ
4
อุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 207 - 240)
1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.29 โรงเรียนบ้านสามเงา
1.30 โรงเรียนบ้านสามหมื่น
1.31 โรงเรียนบ้านโสมง
1.32 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
1.33 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
1.34 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้
1.35 โรงเรียนบ้านหนองร่ม
1.36 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
1.37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
1.38 โรงเรียนบ้านอูมวาบ
1.39 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
1.40 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
1.41 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
1.42 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
1.43 โรงเรียนอนุบาลตาก
1.44 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
1.45 โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
1.46 กศน.อ.ท่าสองยาง
2. ครุภัณฑ์กฬี า
2.1 โรงเรียนบ้านแม่พลู
2.2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
2.3 โรงเรียน.บ้านร่มเกล้า 2
2.4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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งบประมาณที่ใช้จริง

80,000
100,000
50,000
175,000
100,000
50,000
175,000
100,000
80,000
100,000
200,000
100,000
100,000
99,500
400,000
175,000
175,000
120,000
150,000
300,000
100,000
100,000
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ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
4
อุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 207 - 240)
3. ครุภัณฑ์ดนตรี
3.1 ทน.แม่สอด
360,000
3.2 อบต.วาเล่ย์
100,000
3.3. โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
450,000
3.4 โรงเรียนบ้านวังโพ
100,000
3.5 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
250,000
3.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
400,000
3.7 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
200,000
3.8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
415,000
4. สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
4.1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
100,000
4.2. โรงเรียนบ้านยะพอ
100,000
4.3. โรงเรียนพบพระวิทยาคม
94,000
4.4 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
100,000
5. สื่อการเรียนการสอน (เครื่องกัดซีเอ็นซีมิลลิ่ง แบบ 3 แกน)
5.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
450,000
5
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. รพ.สต.วาเล่ย์ (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 341)
43,400
2. รพ.สต.บ้านยะพอ (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 341)
48,200
3. รพ.สต.รวมไทยพัฒนา 16 (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 342)
50,000
6
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน ปี 2564 (ข้อบัญญัติ 005 - 008 น. 342-343)
1. รพ.สต.ช่องแคบ
100,000
2. รพ.สต.บ้านซอโอ
100,000
3. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1
95,200
4. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 6
94,000
7
ร่วมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตากประจำปี
1,325,553.98
พ.ศ. 2563-2564 (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 353)

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
8
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก
309,750
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 353)
9
ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
75,000
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 358)
10
จัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯของ อบจ.ตาก
347,100
และของจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 352)
11
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
1,000,000
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 372)
ตารางที่ 22 แสดงโครงการทีย่ ังไม่ได้ดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
1
ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2,775,000
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 241)
ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
ฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
พัฒนาท้องถิ่น
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 237)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
2
ฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 238)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

80

ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
3
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
นอกสถานที่
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 238)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
4
ประสานการจัดทำแผนพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
การศึกษาขององค์กรปกครอง
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดตาก
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 239)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
5
ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และชุมชน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 321)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
6
ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 321)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
7
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สาธารณสุขมูลฐาน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 322)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
8
ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขาภิบาล เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
อาหาร (ข้อบัญญัติ 006 หน้า 322)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
9
ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ในชุมชน(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 323)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
10
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 323)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
11
ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และการออกกำลังกาย
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 324)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
12
ฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตในชุมชน เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 324)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
13
ฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมโรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
อุบัติใหม่ (ข้อบัญญัติ 011 หน้า 325) โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
14
ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ควบคุมโรคเอดส์
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 325)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
15
ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย
เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทีม่ ีภาวะติดเตียงเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบริหาร
(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 327)
ส่วนจังหวัดตาก
16
ฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 326)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
17
ฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาโรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ในเบื้องต้น
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 326)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
18
ฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ภูมิคุ้มกันโรค
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 327)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
19
ฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ภาคประชาชน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 328)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
20
ฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ที่ดีของประชาชน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 328)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
21
ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ข้อ 5(1)
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 341)
ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
22
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่สตรีและ
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
บุคคลในครอบครัว
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 019 หน้า 329)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พืน้ ที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
23
ฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ของสตรีและบุคคลในครอบครัว
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 329)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
24
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ของสตรีและบุคคลในครอบครัว
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 330)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
25
ฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ให้กับผู้สูงอายุ
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 330)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
26
ฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 331)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
27
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 331)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ ประกอบกับจังหวัด
ตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
28
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 025 หน้า 332)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
29
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ดูแลสุขภาพผู้พิการ
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 026 หน้า 332)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
30
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 027 หน้า 333)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
31
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ให้กบั เด็กและเยาวชน
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 028 หน้า 333)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
32
จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 029 หน้า 334)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
33
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ท้องถิ่นในจังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ ประกอบกับ
(ข้อบัญญัติ 030 หน้า 334)
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
34
ฝึกอบรมทักษะและส่งเสริมอาชีพคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
พิการ (ข้อบัญญัติ 031 หน้า 335)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
35
ฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
กลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 032 หน้า 335)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
36
ฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สิ่งแวดล้อมของสตรีและบุคคลใน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ครอบครัว
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 033 หน้า 336)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พืน้ ที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
37
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
เศรษฐกิจพอเพียง
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 036 หน้า 337)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
38
สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 037 หน้า 338)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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39
ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ในภาคการเกษตรจังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย ประกอบกับ
(ข้อบัญญัติ 038 หน้า 338)
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
40
ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 039 หน้า 338)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
41
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบาย "ไทย โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
นิยมยั่งยืน"
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 041 หน้า 339)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
42
ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 040 หน้า 339)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
43
อุดหนุนการจัดงานตากสิน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ประจำปี พ.ศ. 2563-2564
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 361)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
44
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ชนเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงทำให้อบต.
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 354)
อุ้มผาง และอบต.แม่ตื่น ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
ได้ จึงไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
45
ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุจังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 354)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
46
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
จังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงทำให้อบต.
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 355)
ป่ามะม่วง เทศบาลเมืองตาก และเทศบาลตำบล บ้านตาก
ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ จึงไม่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
47
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
จังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) อบต.วังประจบ จึงจำเป็นต้อง
(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 355)
ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
48
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ทางด้านศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 356)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
49
ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย ประกอบกับ
อิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 356)
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
50
ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 357)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
51
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ทางด้านศาสนกิจในเขตพื้นที่จงั หวัดตาก โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 357)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
52
ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 357)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
53
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 358)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
54
ร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และสรงน้ำศาลหลักเมืองเก่า
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
จังหวัดตาก
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 359)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
55
ฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 359)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
56
ฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 360)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
57
ฝึกอบรมด้านประเพณีศิลปะ
เนื่องด้วยอยู่ในห้วงระยะเวลาของการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
วัฒนธรรมของจังหวัดตาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายก
(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 360)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
58
สืบสาน รักษา ต่อยอดและสนับสนุน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
การดำเนินงานตามอันเนื่องมาจาก
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
พระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 361)
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
59
ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ได้เงิน 1 แสนบาท
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 367)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
60
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
เพือ่ การเกษตรยั่งยืน
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 367)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
61
ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
และแปรรูปอาหาร
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึงจำเป็น
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 368)
ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
62
อุดหนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 368)
โคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่ายและระบาด
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อำเภอพบพระ จึงจำเป็นต้องยกระดับ
ความเข้มข้นของมาตรการ จึงขอแจ้งยกเลิกการขอรับเงิน
สนับสนุน
63
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
เนื่องด้วยผู้ป่วยที่ยากไร้(ผู้สมัคร) มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)
จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
(คน)
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/
282
4.00
0.97
กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ
282
3.94
0.97
อย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ
282
3.98
1.01
ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
282
3.95
1.11
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
282
3.92
1.15
ได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
282
4.01
0.91
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
282
3.99
1.06
ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม
282
4.01
1.04
ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
282
3.36
0.72
ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
282
4.28
0.71
รวม
282
3.95
0.75
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แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 24 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.95) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายประเด็นพบว่ามีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ ทันสมัยในการดำเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) รองลงมา คือ ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ตามลำดับ และมีการให้เกียรติและการให้ค วามสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 3.36)
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4 แผนงานงบกลาง
กลยุทธ์
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น
มีความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น
2) อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3) ประชาชนและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
4) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) และ
เปลี่ ย นแปลง (ครั้ งที่ 1 ถึ งครั้ งที่ 6) จำนวน 59 โครงการ เป็ น เงิน 69,593,500 บาท นำโครงการใน
แผนพั ฒ นาฯบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 26 โครงการ เป็ น เงิน จำนวน
21,446,200 บาท และใช้จ่ายจริงจำนวนทั้งสิ้น 20,010,080.22 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน10 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 12 โครงการ ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามแผนงาน
และกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
41,365
1
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 178)
2
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ตาก
13,960
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 178)
3
ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก
10,475
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 179)
4
จัดการการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ตาก
14,720,135.68
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 154)
5
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7,860
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 154)
6
ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี อบจ."
7,500
ของบุคลากร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 009 หน้า 156)
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ตารางที่ 25 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
7
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 149)
740,400
2. การจัดทำวารสาร อบจ.ตาก(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 149)
148,200
3. การจัดทำแผ่นพับข่าวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก(ข้อบัญญัติ004 หน้า150)
20,000
4. การจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
210,000
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 150)
5. การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 149)
30,000
6. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัตเอาท์) (ข้อบัญญัติ 008 หน้า 151)
667,750
8
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
73,880
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 191)
9
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
15,000
ในพื้นที่จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 042 หน้า 340)
10
เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
323,554.54
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 372)
ตารางที่ 26 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
1
พัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัดตาก(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 179)
447,000
จ้างทีป่ รึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
100,000
2
องค์การบริหารจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 175)
3
ก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุคนพิการและประชาชน
2,500,000
4
ปรับปรุงห้องสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
80,000
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
เนื่องจาก อบจ.ตาก กำลังดำเนินการจัดทำโครงการ
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาด
พัฒนาท้องถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก ใหญ่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของโครงการบริหาร
(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 155)
จัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ Clinic Center
อบจ.ตาก
2
ปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
จ้าง ของ อบจ.ตาก
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 156)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัด
ตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
3
พัฒนาบุคลากร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 156)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัด
ตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
4
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ศักยภาพและ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ทักษะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำ
(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 157)
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
5
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างอบจ.ตาก ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 157)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัด
ตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
6*
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
5. การจัดทำคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 150)
จำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
6. การจัดทำสื่อวีดีทัศน์บรรยายสรุป
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรีจึงมี
(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 150)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
กำหนดให้จังหวัดตากเป็นเขตพื้นทีค่ วบคุมสูงสุด จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนดำเนินงานได้
7
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 152)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน
ดำเนินงานได้
8
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทำงาน
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 153)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับจังหวัด
ตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
9
เสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ -กู้ภัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุสาธารณภัย
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้งา่ ย
ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ประกอบกับจังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 191)
จึงทำให้ ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
10
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตากและ จำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรีจึงมี
บริหารส่วนจังหวัดตาก
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
(ข้อบัญญัติ 034 หน้า 336)
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
กำหนดให้จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนดำเนินงานได้
11
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ความร่วมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
ตากในการจัดทำแผนชุมชน
จำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ โดย
(ข้อบัญญัติ 035 หน้า 337)
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นายกรั ฐมนตรีจึงมี
ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราช
กำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ.2548 (ฉบั บที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
กำหนดให้จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนดำเนินงานได้
12
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ อบจ.ตาก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
พบประชาชน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 320) ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรี
จึงมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
กำหนดให้จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
13
ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 320)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนดำเนินงานได้
หมายเหตุ : ข้อ 6* หมายถึง การขอยกเลิกกิจกรรมย่อยในโครงการหลัก

ตารางที่ 28 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
1
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1,107,000
2
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
500,000
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ตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/
181
4.36
0.93
มากที่สุด
กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ
181
4.33
0.83
มากที่สุด
อย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ
181
4.29
0.85
มากที่สุด
ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
181
4.28
0.92
มากที่สุด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
181
4.25
0.88
มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
181
4.34
0.88
มากที่สุด
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
181
4.34
0.95
มากที่สุด
ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าทีใ่ ห้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม
181
4.30
0.92
มากที่สุด
ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
181
3.28
0.80 ปานกลาง
ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
181
4.23
0.75
มากที่สุด
รวม
181
4.20
0.65
มาก
จากตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริห ารจั ดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.36)
รองลงมาคือ ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.34) และมีเจ้าหน้าที่
เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.34) ตามลำดับ และการให้เกียรติและการให้
ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย 3.28)
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงาน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าประสงค์ 1) นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีโครงการที่บ รรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดตาก
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) และ
เปลี่ ย นแปลง (ครั้ งที่ 1 ถึ ง ครั้ งที่ 6) จำนวน 22 โครงการ เป็ น เงิน 73,087,700 บาท นำโครงการใน
แผนพั ฒ นาฯบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ เป็ น เงิ น จำนวน
11,787,700 บาท ใช้ จ่ ายจริงจำนวนทั้งสิ้ น 7,464,277 บาท ดำเนินการแล้ ว เสร็จ จำนวน 5 โครงการ อยู่
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 9 โครงการ ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามแผนงานและกล
ยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
1
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก
199,862
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 363)
2
จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า
150,000
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 366)
3
จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
2,184,615
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 365)
4
จัดงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ
260,600
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 365)
5
ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 344)
18,300
ตารางที่ 31 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช้จริง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล
1,500,000
1
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 351)
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ตารางที่ 32 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และกีฬา
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 362)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการได้

2

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดตาก ผ่าน QR Code
“TAK Scan Me”
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 363)
นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 364)

เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3

4

5

6

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
มวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 364)
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
ประกอบกับมีมติที่ประชุมการจัดงานตากสินมหาราชา
นุสรณ์ ประจำปี 2563-2564 ให้งดการจัดกิจกรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอท่าสองยาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 366)
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
ทำให้อำเภอท่าสองยาง ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆได้ จึงไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
หรือประชาชนระดับอำเภอ
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 345)
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
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ตารางที่ 32 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และกีฬา(ต่อ)
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
แก่ผู้ทำชื่อเสียงผู้ให้การสนับสนุนหรือ
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
ทำประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 345)
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
8
แข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 346)
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
9
อุดหนุนการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชน
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย จึง
แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการ
จำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
แห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 351)
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
ตารางที่ 33 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง
930,000
จากการดำเนิ นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และกีฬา ในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 33
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ตารางที่ 34 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบตั ิงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/
114
3.80
0.71
มาก
กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ
114
3.90
0.77
มาก
อย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ
114
3.67
0.65
มาก
ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
114
3.88
0.73
มาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
114
3.57
0.77
มาก
ได้อย่างเหมาะสม
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
114
3.97
0.90
มาก
ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
114
3.96
0.79
มาก
ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม
114
3.88
0.76
มาก
ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
114
3.23
0.72 ปานกลาง
ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
114
4.51
0.50
มากที่สุด
รวม
114
3.84
0.43
มาก
จากตารางที่ 34 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มาก (ค่าเฉลี่ ย 3.84) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า มีอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อที่ ทั น สมั ยในการ
ดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 3.97) และเจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.96)
ตามลำดับ และการให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 3.23)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
1 แผนงานเคหะและชุมชน
2 แผนงานการเกษตร
เป้าประสงค์ 1) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2) ปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชนมีการกำจัดได้ถูกหลักวิชาการ
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) และ
เปลี่ ย นแปลง (ครั้ ง ที่ 1 ถึ ง ครั้ ง ที่ 6) จำนวน 10 โครงการ เป็ น เงิ น 5,600,000 บาท นำโครงการใน
แผนพั ฒ นาฯบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 โครงการ เป็ น เงิน จำนวน
2,200,000 บาท และใช้จ่ายจริงจำนวนทั้งสิ้น 177,401 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และขอ
ยกเลิก จำนวน 9 โครงการ ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้
ตารางที่ 35 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
โครงการ
1
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน

งบประมาณที่ใช้จริง
177,401

ตารางที่ 36 แสดงโครงการทีข่ อยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
1
รณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 317)
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
2
จัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
ตามหลัก 3Rs
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 318)
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
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ตารางที่ 36 แสดงโครงการทีข่ อยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
3
ชุมชนต้นแบบขยะครัวเรือน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 318)
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
4
อบรมและส่งเสริมกิจกรรม
เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายก
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 319)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5
ปลูกต้นไม้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 370)
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
6
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 370)
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
7
ธนาคารน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราชา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 370)
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
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ตารางที่ 36 แสดงโครงการทีข่ อยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
8
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) แพร่กระจายได้ง่าย
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 369)
จึงจำเป็น ต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับ
จังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงทำให้
ไม่สามารถ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
9
ฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก
เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 369)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต่อ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่
37
ตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดงั นี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/
126
4.35
0.90
มากที่สุด
กิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ
126
4.36
0.78
มากที่สุด
อย่างทั่วถึง
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ
126
4.36
0.90
มากที่สุด
ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
126
4.28
0.79
มากที่สุด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
126
4.25
0.89
มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จำนวน
S.D.
แปลผล
(คน)
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
126
4.42
0.79
มากที่สุด
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. เจ้าหน้าทีเ่ ต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
126
4.23
0.92
มากที่สุด
ในการให้บริการ
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม
126
4.43
0.79
มากทีส่ ุด
ปัญหาข้อ สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
126
3.28
0.72 ปานกลาง
ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
126
4.42
0.60
มากที่สุด
รวม
126
4.24
0.63
มากที่สุด
จากตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.24) เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ ให้ ค ำแนะนำการตอบข้ อ ซั ก ถาม ปั ญ หาข้ อ สงสั ย และอธิบ ายได้ อ ย่ างชั ด เจน มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.42)
และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42) ตามลำดับ และการให้เกียรติและการให้
ความสำคัญกับผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.28)
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5. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 จากการดำเนินการตามโครงการ/กิ จกรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มีประชุมและกำหนดกรอบ
แนวทาง วิธีการติดตามประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนิน
โครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 และ
คัดเลือกจากโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน จำนวน 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 43 โครงการ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คัดเลือกลงพื้นที่ จำนวน 18 โครงการ คือ
1.1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ
1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ
1-0012 บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 5
บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เชื่อม หมู่ 4 บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.4 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ้านสระทอง
อำเภอบ้านตาก - บ้านสามไร่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.5 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 บ้านมอเกอร์ยาง บ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(พื้นที่เสี่ยง) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.6 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0035
เทศบาลเมืองตาก – หมู่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
(พื้นที่เสี่ยง) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
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1.8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก (พืน้ ที่เสี่ยง) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่
ตก.ถ 1-0002 บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า (อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า)
จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 บ้านแม่บอน –
บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0016 บ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(พื้นที่เสี่ยง) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0017
บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(พื้นที่เสี่ยง) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0005
บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางที่ ตก.ถ 1-00036 เทศบาลเมืองตาก –
หมู่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.16 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก (ระหว่างทำสัญญาจ้าง)
1.17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ
(อำเภอเมือง- อำเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
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1.18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 บ้านแม่บอน –
บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ คัดเลือกลงพื้นที่ จำนวน 15 โครงการ คือ
2.1 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
2.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(ระหว่างทำสัญญาจ้าง)
2.3 โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดตาก (ยกเลิกโครงการ)
2.4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ยกเลิกโครงการ)
2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ
(ยกเลิกโครงการ)
2.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(ยกเลิกโครงการ)
2.7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและการดูแลสุขภาพผู้พิการ
(ยกเลิกโครงการ)
2.8 โครงการฝึกอบรมทักษะและส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ยกเลิกโครงการ)
2.9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
(ยกเลิกโครงการ)
2.10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แก่กลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว (ยกเลิกโครงการ)
2.11 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(ยกเลิกโครงการ)
2.12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP
ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" (ยกเลิกโครงการ)
2.13 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
(ยกเลิกโครงการ)
2.14 โครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท (ยกเลิกโครงการ)
2.15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
(ยกเลิกโครงการ)
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย คัดเลือกลงพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ คือ
3.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดตาก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
3.2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก โดยจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
3.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ศักยภาพและทักษะด้านการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ยกเลิกโครงการ)
3.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการทำงาน (ยกเลิกโครงการ)
3.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้
เหตุสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (ยกเลิกโครงการ)
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา คัดเลือกลงพื้นที่ จำนวน 3
โครงการ คือ
4.1 โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (ยกเลิกโครงการ)
4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
4.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล (ระหว่างทำสัญญาจ้าง)
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คัดเลือกลงพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ คือ
5.1 โครงการชุมชนต้นแบบขยะครัวเรือน (ยกเลิกโครงการ)
5.2 โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราชา (ยกเลิกโครงการ)
ปรากฏว่า ฝ่ายเลขานุการฯได้ทำการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ความก้าวหน้า
ของทั้ ง 43 โครงการที่ จะดำเนิ นการลงพื้ นที่ ติ ดตามโครงการ ปรากฏว่า อยู่ระหว่ างทำสั ญญาจ้ าง 3 โครงการ
ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ 5 โครงการ เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง
และอำเภออุ้มผางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVIT-19) เพื่อความ
ปลอดภั ย ของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามฯ จึ งขอยกเว้น การลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม ยกเลิ ก โครงการ จำนวน 19
โครงการ และสามารถลงพื้นที่ได้เพียง 16 โครงการ คือ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ
1.1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่
ตก.ถ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังหวาย
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
1.2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่
ตก.ถ 1-0012 บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
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1.3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 5
บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เชื่อม หมู่ 4 บ้านไผ่สีซอ
ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
1.4 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ้านสระทอง
อำเภอบ้านตาก - บ้านสามไร่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
1.5 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0035
เทศบาลเมืองตาก – หมู่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
1.6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า จังหวัดตาก
(อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า)
1.7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1.8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013
บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
1.9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0005
บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
1.10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางที่ ตก.ถ 1-00036 เทศบาลเมืองตาก –
หมู่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
1.11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0007
ทางเข้าบ้านน้ำดิบ จังหวัดตาก (อำเภอเมือง- อำเภอบ้านตาก)
1.12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ จำนวน 1 โครงการ
2.1 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 2 โครงการ
3.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก
โดยจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
3.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดตาก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 โครงการ
4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
ผลการลงพื้นที่ จำนวน 16 โครงการ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้
1.โครงการเกี่ย วกั บ การปรับปรุง /ซ่ อมแซม เส้ นทางคมนาคม จำนวน 10 สายทาง ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร จำนวน 1 โครงการ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 โครงการ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า ไปยังชุมชน/ท้องถิ่นใกล้เคียง เป็นการขยายความเจริญ เข้าไปสู่ชุมชนต่างๆ ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกำหนด
2.โครงการเกี่ยวกับ การศึกษา จำนวน 1 โครงการ เป็น การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
จำนวน 1 โครงการ 63 กิจกรรม แบ่งเป็น 5 สื่อ คือ 1.สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 แห่ง 2.สื่อครุภัณฑ์
กีฬา จำนวน 4 แห่ง 3.สื่อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 8 แห่ง 4. สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 แห่ง
และ 5.สื่ อการเรียนการสอนด้านช่าง (เครื่องกัดซีเอ็นซีมิล ลิ่ง แบบ 3 แกน) จำนวน 1 แห่ ง โดยการตรวจ
เอกสารการจั ด ซื้ อ ทุ ก ฉบั บ ของโรงเรี ย นที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น และสุ่ ม ตรวจครุภั ณ ฑ์ ผ่ านช่ อ งทางไลน์ กั บ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อตรวจสอบสื่อ ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
3.โครงการเกี่ ย วกั บ กี ฬ าและนั น ทนาการ จำนวน 1 โครงการ ได้ ด ำเนิ น การเป็ น ไป
ตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้อ อกกำลังกาย
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
4.โครงการเกี่ยวกับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการจัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก
พบประชาชนทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และอสมท.ตาก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-11.00น.
เป็ น รายการสนทนาข่ าวสารการดำเนิ น งานโครงการของ อบจ.ที่ ก ำลั งจะดำเนิ น การ ดำเนิ น การอยู่ แ ละ
ดำเนิ นการแล้วเสร็จ ให้ ประชาชนจังหวัดตากได้ทราบ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 ซึง่ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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5.โครงการเกี่ยวกับดำเนินงานร่วมกับจังหวัดตาก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่
พัฒนาพื้นที่จังหวัดตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ซึง่ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เพื่ อ นำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 รวมทั้ ง สิ้ น 314 โครงการ งบประมาณ
512,668,950.- บาท นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 224 โครงการ งบประมาณ 197,005,450.-บาท
ประเด็ น การติ ด ตามด้ านระยะเวลา ปรากฏว่า ตั้งแต่ วั นที่ 1 ตุล าคม 2563 ถึงวัน ที่ 30
กันยายน 2564 มีโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 78 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 97 โครงการ
ประเด็ น การติ ด ตามด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย ปรากฏว่า มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จเป็น เงินทั้งสิ้น 139,015,685.16 บาท จากงบประมาณดำเนินการของโครงการที่ตั้ งไว้
จำนวน 197,005,450.-บาท
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/โครงการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ตาม
กระบวนการ ทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมร่วมกับประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 และมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่
6) และแก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564 มีโครงการใน
แผนพัฒ นา จำนวนทั้งสิ้น 314 โครงการ งบประมาณ 512,668,950.- บาท บรรจุในข้อบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 224 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
197,005,450 บาท และนำมาปฏิบัติจริง จำนวน 133 โครงการ ใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 139,015,685.16
บาท ตามตารางที่ 38-40
ตารางที่ 38 แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน
พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แผนพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ท้องถิน่ ฯ
เพิ่มเติม
ครั้งที่1-8
86
41

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รวม

127

จำนวนโครงการไปสู่การปฏิบัติ
พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติ
เงิน
งบประมาณ อุดหนุน
รายจ่าย เฉพาะกิจ
ประจำปี
86
10

รวม

ร้อยละ

96

75.59

86

5

91

75

0

75

82.42

55

4

59

26

0

26

44.07
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ตารางที่ 38 แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(ต่อ)
จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน
พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

แผนพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ท้องถิน่ ฯ
เพิ่มเติม
ครั้งที่1-8
17
5

รวม

22

จำนวนโครงการไปสู่การปฏิบัติ
พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติ
เงิน
งบประมาณ อุดหนุน
รายจ่าย เฉพาะกิจ
ประจำปี
17
0

รวม

ร้อยละ

17

77.27

14

1

15

10

0

10

66.67

258

56

314

214

10

224

71.34

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ตามข้อบัญญัติ

ใช้จ่ายจริง

ร้อยละ

เพิ่มเติม+เปลี่ยนแปลง+แก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

301,887,750

114,851,550

91,172,905.73

30.20

62,500,000

46,720,000

20,191,021.21

32.31

69,593,500

21,446,200

20,010,080.22

28.73

73,087,700

11,787,700

7,464,277.00

10.21

5,600,000

2,200,000

177,401.00

3.17

512,668,950

197,005,450

139,015,685.16

27.11
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ตารางที่ 40 แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รวม

จำนวน
การดำเนินงาน
โครงการ
ยังไม่ได้
ตามแผน ดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ดำเนินการ
96
51
41
0
75
11
1
0

ยกเลิก
4
63

26

10

4

0

12

17

5

3

0

9

10

1

0

0

9

224

78

49

0

97

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสำคัญต่ อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการพั ฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้ นที่จังหวัดตาก โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒ นาการจั ด บริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานตามกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลัก
การมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒ นา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา รายละเอียดข้อมูล ดังตารางที่ 40

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

อบจ.ตาก

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ผลผลิต/

ปี 2563

ปี 2564

ของเป้าหมาย

โครงการ

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

100%

94.87%

100%

84.62%

39 สายทาง

33 สายทาง

100%

60

ปีละ 11

1.ด้านโครงสร้าง

1.มีเส้นทางคนนาคม

ร้อยละของถนน

พื้นฐาน

ที่ได้มาตรฐาน

ถ่ายโอนที่ได้รับ

37 สายทาง

การพัฒนา
จำนวนเส้นทาง

33

40

44

/แห่ง
จำนวนระยะทาง

เส้นทาง/แห่ง
500

558.70

500

713

ปีละ 500
กิโลเมตร

2.มีแหล่งน้ำเพื่อ

จำนวนแหล่งน้ำ

6

19

6

18

ปีละ 6 แห่ง

100%

-

100%

-

100%

84%

84%

86%

86%

เพิ่มขึ้น

การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
3.อปท.ในจังหวัดตาก
เข้าใจผังเมืองรวม/
ผังชุมชน

ร้อยละของ
จำนวน
อปท.ในจังหวัด
ตาก
ที่เข้าใจเรื่อง
ผังเมืองรวม/
ผังชุมชน

4.สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ร้อยละของ

จังหวัดตากมีมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
ผู้มาใช้บริการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ปีละ 2%
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

อบจ.ตาก
2.ด้านส่งเสริม

5.ประชาชนนำหลัก

คุณภาพชีวิต

ปรัชญาเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ผลผลิต/

ปี 2563

ปี 2564

ของเป้าหมาย

โครงการ

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

จำนวนกิจกรรม

10

7

10

0

ทีด่ ำเนินการ

ปีละ 10
กิจกรรม

พอเพียงมาดำเนิน
ชีวติ และมีทักษะ
การประกอบอาชีพ
เพิ่มขึน้
6.ประชาชนมี

จำนวนกิจกรรม

สุขภาวะดีขึ้น

ที่ดำเนินการ

7.เยาวชน สตรี

จำนวนกิจกรรม

และผูส้ ูงอายุ

8

20

8

0

ปีละ 8
กิจกรรม

12

10

12

0

ที่ดำเนินการ

ปีละ 12
กิจกรรม

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถพึ่ง
ตนเองได้
8.นักเรียน ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม

จำนวนกิจกรรม

10

11

10

5

ที่ดำเนินการ

ปีละ 10
กิจกรรม

ด้านการศึกษาเพิม่ ขึ้น
9.มีการอนุรักษ์

จำนวนกิจกรรม

ขนบธรรมเนียม

ที่ดำเนินการ

ประเพณี ศาสนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

22

10

22

1

ปีละ 22
กิจกรรม
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

อบจ.ตาก

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ผลผลิต/

ปี 2563

ปี 2564

ของเป้าหมาย

โครงการ

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

9

5

9

0

3.ด้านบริหาร

10.ประชาชนมีส่วน

จำนวนกิจกรรม

จัดการที่ดี

ร่วมในการพัฒนา

ที่ดำเนินการ

การจัดระเบียบ

การเมืองและพัฒนา

ปีละ 9
กิจกรรม

ชุมชน/สังคม และ ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
การรักษาความ

ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น

สงบเรียบร้อย

มีความรูเ้ พื่อนำไป
พัฒนาท้องถิ่น
11. อบจ.ตาก

ร้อยละของ

มีการบริหารจัดการ

ระดับความพึง
พอใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนที่มีต่อ

และโปร่งใส

84%

97.72%

84%

94.52%

เพิ่มขึ้น
ปีละ 2%

อบจ.ตาก
ผ่านเกณฑ์

84%

90.82

86%

91.01

มาตรฐาน LPA
ร้อยละของ

เพิ่มขึ้น
ปีละ 2%

95%

100%

95%

100%

95%

2

-

2

-

ปีละ 2

โครงการทีม่ ีการ
ประชาสัมพันธ์
12.ประชาชนและ

จำนวนกิจกรรม

เยาวชนห่างไกลจาก

ทีด่ ำเนินการ

กิจกรรม

ยาเสพติด
13.ประชาชนได้รับ

ร้อยละของผูไ้ ด้รับ

การช่วยเหลือและ

การช่วยเหลือ

ได้รับความรูด้ ้านการ

จากการร้องขอ

70%

100%

70%

100%

70%

5

19

5

12

ปีละ 5

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

จำนวนกิจกรรม
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

อบจ.ตาก
4.ด้านส่งเสริมการ 14.นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬา และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ผลผลิต/

ปี 2563

ปี 2564

ของเป้าหมาย

โครงการ

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

ตามแผนฯ

ผลที่ได้

ร้อยละของจำนวน

5%

-

5%

-

นักท่องเที่ยว

เพิ่มขึน้
ปีละ 5%

ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของรายได้

5%

-

5%

-

จากการท่องเทีย่ ว

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%

ที่เพิม่ ขึ้น
15.ประชาชนมี

จำนวนกิจกรรม

สุขภาพร่างกาย

ที่ดำเนินการ

12

15

12

-

ปีละ 12
กิจกรรม

แข็งแรง
5.ด้านบริหาร

16.ประชาชนมี

จำนวนกิจกรรม

จัดการและ
อนุรักษ์

จิตสำนึกและมี

ทีด่ ำเนินการ

ทรัพยากร

ส่วนร่วมในการ

ธรรมชาติ

อนุรักษ์ บริหาร

และสิ่งแวดล้อม

จัดการทรัพยากร

5

7

5

-

ปีละ 5
กิจกรรม

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
17.ปริมาณขยะ

ร้อยละของจำนวน

ลดลง ของเสีย

อปท.ในจังหวัดตาก

อันตรายชุมชน

มีสว่ นร่วมบริหาร

มีการกำจัดได้ถูก

จัดการของเสีย

หลักวิชาการ

อันตรายชุมชน
จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

2

1

ปีละ 2
กิจกรรม
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ตามตารางที่ 41 ที่แสดงข้อมูลเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 24 ตัวชี้วัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสามารถผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 11 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัดสามารถผ่านเกณฑ์
จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนเส้นทาง/แห่ง 2) จำนวนระยะทาง 3) จำนวนแหล่ง น้ำ และ4) ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของถนนถ่ายโอนที่ได้รับ
การพัฒนา และ2) ร้อยละของจำนวนอปท.ในจังหวัดตากที่เข้าใจเรื่อง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้ านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัดไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์ คือ 1)จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น และ 2) จำนวนกิจกรรมที่นักเรียน ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น 3) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนิน
ชีวิตและมีทักษะการประกอบอาชีพมากขึ้น 4) จำนวนกิจกรรมที่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ และ5) จำนวนกิจกรรม มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นคงอยู่ต่อไปและไม่ผ่านเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อ อบจ.ตาก 2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 3) ร้อยละของโครงการที่มีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ 4) ร้ อ ยละของผู้ ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากการร้อ งขอ 5) จำนวนกิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การกั บ
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วั ด คื อ 1) จำนวนกิ จ กรรมที่ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาการเมื องและพั ฒ นา
ท้องถิน่ เพิ่มขึน้ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมีความรู้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น และ 2) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาด้ า นส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ า มี ทั้ งหมด 3 ตั ว ชี้ วั ด
สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการกับสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่
สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และ2)ร้อยละของรายได้
จากนักท่องเทีย่ วที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพั ฒนาด้านการบริห ารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชน มีการกำจัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีจิตสำนึกและมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ2) ร้อยละของจำนวน อปท.ในจังหวัดตากมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการของเสียอันตรายชุมชน

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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1.3 ผลสำเร็จที่วดั ได้

=
=
=
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โครงการตามแผนดำเนินงานทีด่ ำเนินการ x 100
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564
(78+49) x 100
224
56.70

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 จึ ง ทำให้
การดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
ไม่ตรงตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ จึงควรมีแนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒ นาที่ส ามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้ตามวิถีชวี ิตใหม่ (New Normal) ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
2.2 ควรดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความไม่แน่นอน
ในเหตุการณ์อนาคต และยังช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานมีคุณภาพสูงขึ้น

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

