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คํานํา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใช
จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบ
วินัยการเงินและ การคลังที่ดี  

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 
กันยายน 2561 เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากประจําป พ.ศ.2561 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการกํากับการปฎิบัติงานและการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  โดยนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุง การ
ดําเนินงานและการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการดานสาธารณะ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

   ในสวนของการ “ประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 
อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยาง
มีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

   จากทีก่ลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แต
หากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได 
ดังน้ัน “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล 
   การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานความคิดวาระบบ

ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังน้ัน ระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนกอน
หนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนพัฒนา และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังน้ัน ระบบติดตามและประเมินผลครั้งน้ีจึงมีแนวความคิดตามแผนภาพดังน้ี 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มตน
จากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input 
Monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (Performance 
Monitoring) การวางระบบติดตามในที่น้ีจึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหาร
แผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา    เมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในสวนของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ น่ันคือ   
ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบการติดตามและประเมินผลทํา
หนาที่ของระบบตอไปได หากแผนไมเอื้อตอการติดตามและประเมินผล เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

 

 

 

 
 
 
 

ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคมทอ้งถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ 

- แบบรายงานท่ี 1  

แบบช่วยกาํกบัการ

จดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 

กระบวนการ 

- แบบรายงานท่ี 2 แบบ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

ผลผลิต 

- ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผน 

ในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- แบบรายงานแบบท่ี 3/1 

และ 3/2 แบบรายงานผล

ความพึงพอใจต่อผลการ

ดาํเนินงานของ อปท. 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

-  Input Monitoring 

-  Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-  ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย

ของแผน 

-  การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในภาพรวม 
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3.องคประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปจจัย

นําเขา(Input)  2.สวนของกระบวนการตดิตาม (Process)  และ 3.สวนการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)       
ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. สวนปจจัยนําเขา (Input)   
คือปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี เพื่อนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ 
โดยบทบาทของหนวยติดตามและประเมินผลตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซ่ึงเปน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเอง ครั้งน้ี ไดแก แบบรายงานที่ 1  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวาใช
กระบวนการครอบคลุมทุกข้ันตอนหรือไม อยางไร 

2. สวนของระบบการติดตาม (Process)  
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน ซ่ึงในคูมือ “การติดตามและประเมินผล

การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  ไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และ     
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลข้ันกลางของแผน
ยุทธศาสตร ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนน้ีเปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถวัด
ไดจริงหรือไม นอกจากน้ี การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผน
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนด ไวได ซ่ึงการรวบรวมขอมูล
ในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งน้ี เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบรายงานที่ 2        
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของ
โครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการใชงาน 

3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)  
  เปนการติดตามผลชวงสุดทาย หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาแตละป ผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม 
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชประเมินผลลัพธ  ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร โดยมีเน้ือหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้ วัดที่ เลือก                
(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2)  
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4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 28 กําหนดให 
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   

1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจํานวนสองคน   
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการตดิตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ในการน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีคําสั่งที่ 0611/2560   ลงวันที่  11 เมษายน 2560   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคําสั่งที่      
0685 /2560 ลงวันที่  25 เมษายน 2560   เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย 

1.นายคมกิต      เกษร  สมาชิกสภา อบจ.ตาก          ประธานคณะกรรมการฯ 
2.นายณัฐวัฒน    ชัยสงค  สมาชิกสภา อบจ.ตาก              กรรมการฯ 
3.นายฤกษชัย     จันทรคํา  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
4.นายสุชาติ       โพธิราช  ผูแทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 
5.นายสุริยัน       ทิพยสุวรรณ ผูแทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 
6.พัฒนาการจังหวดัตาก            ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการฯ 
7.ทองถ่ินจังหวัดตาก                   ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการฯ  
8.นายนิติธร       ยิ้มเกตุ     ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการฯ 
9.นายเชาวลติ     เมืองสมบัติ        ผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 
10.ผูอํานวยการสาํนักการชาง                                    กรรมการฯ 
11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ                          กรรมการและเลขานุการฯ 
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นอกจากน้ี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว 

5.วิสัยทัศน จุดยืนทางยทุธศาสตร และยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

5.1 วิสัยทัศน   

    “องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยกลางการพัฒนา 
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวดัตาก” 

 5.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และ    
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพืน้ที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
หรือโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร ดังน้ี  
   ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
    ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  
    ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบรหิารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 5.3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดาน  1. ดานบริการชุมชนและสังคม 
2. ดานการดําเนินงานอืน่ 

แผนงาน 1. แผนงานเคหะและและชุมชน 
2. แผนงานการพาณิชย 

กลยุทธ            1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ระบายนํ้า  
ระบบไฟฟาสาธารณะ และติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 

   2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค  
      และเพื่อการเกษตร 
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   3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน  
      และงานดานวิชาการ 
   4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักการชาง 

   2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม 

2. ดานการเศรษฐกิจ 
3. ดานการดําเนินงานอืน่  

แผนงาน 1. แผนงานการศึกษา 
 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 3. แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 
 4. แผนงานการเกษตร 
 5. แผนงานงบกลาง 
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

    การเกษตรยัง่ยืน 
   2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชพี การลงทุน การคาชายแดน  
       และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

    3. สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 
    4. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน 
    5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ 
    6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 

   7. สงเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีต 
      ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
หนวยงานรับผิดชอบ กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม/กองแผนและงบประมาณ/ 
   กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั 

   3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีด ีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ดาน 1. ดานบริหารทัว่ไป 
 2. ดานบริการชุมชนและสังคม  

3. ดานการดําเนินงานอืน่  
แผนงาน 1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน 
 4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 5. แผนงานงบกลาง 
กลยุทธ  1. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การบริหารทุกภาคสวน 

    2. การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล 
    3. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด 
    4. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
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  หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด/สํานักการชาง/ 
    กองการเจาหนาที่/กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด/ 
    กองคลัง/กองแผนและงบประมาณ 

   4) ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน 1. แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 
กลยุทธ  1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธ และ 

    สิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว 
    2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว 
    3. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 
    4. สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา 
    5. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
 หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนและงบประมาณ/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม 
 2. ดานการเศรษฐกจิ  
แผนงาน 1. แผนงานเคหะและชุมชน 
 2. แผนงานการเกษตร 
กลยุทธ    1. อนุรักษ ฟนฟ ูและบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

    โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
    2. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ นํ้าเสีย และการใชพลังงาน 
        ทดแทน 

หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนและงบประมาณ 
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บทท่ี 2  
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. การวางแผนงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการ    

ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน การประชุมรวมประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นเพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-
2564) ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากดําเนินการเอง (แบบ ผ.01) , เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน (แบบ ผ.02) โครงการประสานแผนพัฒนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
ตากนํามาดาํเนินการ (แบบ ผ.04) และโครงการครุภัณฑ (แบบ ผ.08) 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

69 144,679,000 65 123,560,000 64 183,160,700 63 183,184,700 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

69 29,564,000 62 26,790,000 65 26,790,000 64 26,690,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

53 60,886,000 53 25,696,000 55 29,066,000 54 30,626,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

22 12,600,000 17 8,350,000 17 7,950,000 17 27,600,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7 3,800,000 7 3,800,000 7 3,800,000 7 3,800,000 

รวม 220 251,529,000 204 188,196,000 208 250,766,700 205 271,900,700 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครุภณัฑ) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 87 32,036,050 13 2,442,200 15 1,739,600 12 52,171,600 

รวม 87 32,036,050 13 2,442,200 15 1,739,600 12 52,171,600 

 
ตารางท่ี 3 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที ่1) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

20 13,130,300 - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

9 25,221,750 7 3,550,000 7 3,550,000 7 3,550,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

3 750,000 3 750,000 3 750,000 3 750,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 

รวม 35 40,002,050 13 5,200,000 13 5,200,000 13 5,200,000 
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ตารางท่ี 4 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที ่2) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

71 42,868,040 - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

รวม 73 43,168,040 2 300,000 2 300,000 2 300,000 

 

ตารางท่ี 5 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครุภณัฑ) 
              เพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 11 2,387,600 - - - - - - 

รวม 11 2,387,600 - - - - - - 
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ตารางท่ี 6 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที ่3) 
 

ยทุธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

2 1,995,500 27 21,165,000 - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

2 1,360,300 16 4,630,000 16 4,180,000 16 4,180,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 437,450 3 880,000 - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

- - 1 600,000 - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1 500,000 3 800,000 2 300,000 2 300,000 

รวม 6 4,293,250 50 28,075,000 18 4,480,000 18 4,480,000 

 
ตารางท่ี 7 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครุภณัฑ)  
              เพิ่มเติม (ครัง้ที่ 3) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 4 6,530,000 37 3,824,100 8 163,300 4 144,000 

รวม 4 6,530,000 37 3,824,100 8 163,300 4 144,000 
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ตารางท่ี 8 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

19 -38,856,200 12 7,650,375 8 -64,604,625 7 -64,820,625 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

8 2,240,000 8 2,240,000 8 2,240,000 8 2,240,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

2 -100,000 3 27,230,000 2 -100,000 2 -20,100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- - - - - - - - 

รวม 30 -36,516,200 24 37,320,375 19 -62,264,625 18 -82,480,625 

 
ตารางท่ี 9 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครุภณัฑ) 

    เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 5 163,800 - - - - - - 

รวม 5 163,800 - - - - - - 
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ตารางท่ี 10 แสดงโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

35 23,971,261 19 95,837,000 17 -42,977,700 20 -52,262,700 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

2 910,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

2 5,375,000 - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- - - - - - - - 

รวม 39 30,256,261 20 96,437,000 18 -42,377,700 21 -51,662,700 

 
ตารางท่ี 11 แสดงโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครภุัณฑ) 

    เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)  
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 1 -1,500,000 - - - - - - 

รวม 1 -1,500,000 - - - - - - 
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ตารางท่ี 12 แสดงโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- - - - - - - - 

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 
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ตารางท่ี 13 แสดงโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

3 16,003,580 31 25,549,000 4 18,589,000 5 1,522,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4 2,010,000 15 30,530,000 10 1,630,000 10 1,630,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 -100,000 4 36,300,000 3 2,200,000 3 300,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสริม
การทองเท่ียว และกีฬา 

- - 5 4,850,000 - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 - 1 - 1 - 1 - 

รวม 11 17,913,580 56 97,229,000 18 22,419,000 19 2,852,000 

 
ตารางท่ี 14 แสดงโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (ครภุัณฑ) 

    เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)  
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภัณฑ 3 1,700,000 3 300,000 - - 3 1,100,000 

รวม 3 1,700,000 3 300,000 - - 3 1,100,000 
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2.การจัดทํางบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวดัตาก ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

เมื่อวันที่  29  กันยายน  2560 โดยไดสรุปขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

ตารางท่ี 15 แสดงรายรบั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป 2561 ป 2561 
หมวดภาษีอากร   

1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 16,500,000 10,248,622.32 

2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ 3,144,000 4,891,690.54 

รวมหมวดภาษีอากร 19,644,000 15,140,312.86 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบัและใบอนุญาต   

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดินมาตรา 9 50,000 48,109.56 

2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม 980,000 1,530,688.56 

3. คาปรับผิดสัญญา 500,000 898,528.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,530,000 2,477,326.12 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ   

1. คาเชาหรือบริการสถานท่ี 80,000 106,390.00 

2. ดอกเบี้ย 4,800,000 3,547,903.52 

3. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - 

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสิน 4,880,000 3,654,293.52 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

1. คาจําหนายเศษของ 39,000 - 

2. คาขายแบบแปลน 1,000,000 630,800.00 

3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,000 78.00 

4. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 400,000 485,781.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,440,000 1,116,659.00 

หมวดรายไดจากทุน   

1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 50,000 - 

รวมหมวดรายไดจากทนุ 50,000 - 

หมวดภาษจีัดสรร   

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 108,000,000 126,638,497.53 

2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 128,000,000 145,902,822.92 

3. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.อบจ.รอยละ 5 28,494,400 36,157,772.36 

4. คาภาคหลวงแร 10,000,000 3,934,980.52 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 274,494,400 312,634,073.33 

หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป   

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 147,961,600 134,694,299.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 147,961,600 134,694,299.00 

รวมทุกหมวด 450,000,000 469,716,963.83 
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รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ตารางท่ี 16 แสดงรายจายตามแผนงาน 

 

ดาน/แผนงาน 
ประมาณการ 

ป 2561 
จายจริง 
ป 2561 

ดานบริหารท่ัวไป 75,780,020 63,682,535.19 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 74,520,020 62,681,672.29 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,260,000 1,000,862.90 
ดานบริการชุมชนและสังคม 324,056,380  310,248,845.95 
- แผนงานการศึกษา 30,669,040 28,360,295.61 
- แผนงานสาธารณสุข 86,961,600 86,436,000.00 
- แผนงานเคหะและชมุชน 165,646,100 157,600,197.97 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,072640 17,519,714.75 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 22,707,000 20,332,637.62 
ดานการเศรษฐกิจ 3,834,000 2,954,441.00 
-   แผนงานการเกษตร 3,834,000 2,954,441.00 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 46,329,600 42,902,185.02 
-    แผนงานงบกลาง 46,329,600 42,902,185.02 
รวมเงินท้ังสิ้น 450,000,000 419,788,007.16 

 
ตารางท่ี 17 แสดงรายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด 
ประมาณการ 

ป 2561 
จายจริง 
ป 2561 

1. หมวดงบกลาง 46,329,600 42,902,185.02 
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจาํ 51,478,780 46,883,652.15 
3. หมวดคาจางชั่วคราว 27,337,490 25,375,737.88 
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 198,952,170 182,387,995.55 
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 7,220,000 5,741,457.83 
6. หมวดเงินอุดหนุน 23,153,360 22,677,060.00 
7. หมวดคาครุภัณฑทีด่นิและสิ่งกอสราง 95,428,600 93,719,918.73 
8. หมวดรายจายอื่น 100,000 100,000.00 

รวมเงินท้ังสิ้น 450,000,000 419,788,007.16 
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3.รายการเงินอุดหนุน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงาน

องคกรตางๆ จํานวน  135  กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,445,750 บาท    

ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

1 เทศบาลนครแมสอด โครงการจัดซ้ือสื่อการเรยีนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

500,000 
 

2 เทศบาลนครแมสอด โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณและ             
โตะคอมพิวเตอร)  

600,000 

3 องคการบริหารสวนตําบล 
ทาสายลวด 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน         
(สื่อมัลติมีเดีย)  

50,000 

4 เทศบาลตําบลแมตาว   โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(หองเรียนอัจฉริยะ)  

100,000 

5 เทศบาลตําบลแมกุ โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

6 องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

200,000 

7 เทศบาลตําบลพบพระ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟฟา)  

100,000 

8 โรงเรียนบานหนองนกปกกา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรวีงดุริยางค)  

100,000 

9 โรงเรียนบานหนองกระโห โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

100,000 

10 โรงเรียนบานนํ้าดวน   โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีพื้นเมืองผสมผสานและวงเมโลเดี้ยน)  

70,000 

11 โรงเรียนบานทาเล โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)   

70,000 

12 โรงเรียนบานนาโบสถ  
(นอมมิตรอนุกุล)   

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)  

300,000 

13 โรงเรียนบานหวยกะโหลก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)  

350,000 

14 โรงเรียนบานแมระมาด 
ราษฎรบํารุง 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

120,000 

15 โรงเรียนบานหวยบง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)  

200,000 
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หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

16 โรงเรียนบานแมระมาดนอย โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)  

327,750 

17 โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)  

100,000 

18 โรงเรียนบานแมระเมิง โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

300,000 

19 โรงเรียนบานแมพลู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

100,000 

20 โรงเรียนชุมชนบานแมระวาน 
สองแคว  

โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค) 

200,000 

21 โรงเรียนดงซอมพิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)  

100,000 

22 โรงเรียนบานจกปก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีไทย) 

19,000 

23 โรงเรียนบานแมกุหลวง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)  

50,000 

24 โรงเรียนชูวิชาราษฎร โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)  

80,000 

25 โรงเรียนบานตลุกกลางทุง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)   

150,000 

26 โรงเรียนอนุบาลตาก   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

27 โรงเรียนบานเนินมะลื่น   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

50,000 

28 โรงเรียนบานหนองรม   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

29 โรงเรียนบานหนองกระทุม   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

90,000 

30 โรงเรียนบานลานเต็ง   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

90,000 

31 โรงเรียนบานสะแกเครือ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

90,000 

32 โรงเรียนทรัพยสมบูรณพทิยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

90,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

33 โรงเรียนบานหนองกระโห   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ)  

100,000 

34 โรงเรียนบานสามเงา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

50,000 

35 โรงเรียนบานโสมง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

58,900 

36 โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

37 โรงเรียนบานสบยม 
(นอมมิตรอนุกูล) 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

60,000 

38 โรงเรียนบานหนองปลาไหล   โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 

39 โรงเรียนบานทาตะครอ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

40 โรงเรียนบานวังตําลึง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 

41 โรงเรียนบานแมโกนเกน โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

200,000 

42 โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26   

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

150,000 

43 โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย โครงการพัฒนาหองสมุดสูระบบอิเล็กทรอนิกส  200,000 
44 โรงเรียนบานแมกุเหนือ โครงการพัฒนาหองสมดุสูระบบอิเล็กทรอนิกส  200,000 
45 โรงเรียนบานแมตาวแพะ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 

(เครื่องคอมพิวเตอร)  
60,000 

46 โรงเรียนบานนํ้าหอม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ)  

120,000 

47 โรงเรียนบานขุนหวยนกแล โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและลําโพง)  

200,000 

48 โรงเรียนทานผูหญิงพรสม  
กุณฑลจินดา 

โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร เครือ่งพิมพ โปรเจคเตอร)  

200,000 

49 โรงเรียนบานพะละ    โครงการจัดซ้ือสื่อการเรยีนการสอน  
 (เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

120,000 

50 โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคและเครื่องพิมพ)  

160,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
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51 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 

52 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานแมออกฮู 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

53 โรงเรียนบานแมโพ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

300,000 

54 โรงเรียนบานแมสละ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

300,000 

55 โรงเรียนบานหวยนกกก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

300,000 

56 โรงเรียนบานแมสละเหนือ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

250,000 

57 โรงเรียนบานแมสลิดหลวงวิทยา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

300,000 

58 โรงเรียนแมอุสุวิทยา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

400,000 

59 โรงเรียนบานหนองบัว โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

300,000 

60 โรงเรียนบานแมกลองเกา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

150,000 

61 โรงเรียนบานทาไมแดง โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร 
ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)  

70,000 

62 โรงเรียนคลองหวยทราย โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน (เครื่องเคลือบ
เอกสาร เครื่องฉายทึบแสง กระดานพรอมอุปกรณ)  

80,000 

63 โรงเรียนชุมชนบานวังหิน โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครื่อง
เสียง อุปกรณกระจายสญัญาณ)  

70,000 

64 โรงเรียนบานโปงแดง โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน  
หองเรียนอัจฉริยะ  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ  
ชุดเครื่องเสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)  

230,000 

65 โรงเรียนบานชะลาดระฆัง โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน  
หองเรียนอัจฉริยะ  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ  
ชุดเครื่องเสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ) 

230,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 
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สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

66 โรงเรียนนํ้าดิบพิทยาคม   โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน  
หองเรียนอัจริยะ  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครือ่ง
เสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)  

230,000 

67 โรงเรียนบานหวยมวง   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร)  

100,000 

68 โรงเรียนบานจกปก  โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน   
 (เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องพิมพ    
 เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)  

101,000 

69 โรงเรียนบานแมออกผาร ู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(ชุดเครื่องเสียง)  

45,000 

70 โรงเรียนบานวาเลย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเสียง)  

100,000 

71 โรงเรียนบานแมปะใต โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

72 โรงเรียนบานหวยกะโหลก โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

73 โรงเรียนบานแมกาษา โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

74 โรงเรียนบานปาไรเหนือ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

75 โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)   

200,000 

76 โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
(ราษฎรบํารุง) 

โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

77 โรงเรียนบานแมอมกิ   โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

78 โรงเรียนบานแมพล ู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ)  

100,000 

79 โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก)  

100,000 

80 โรงเรียนชุมชนบานแมยะ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานพรอมอุปกรณ)  

220,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

81 โรงเรียนบานเกาะอายดวน   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)  

70,000 

82 โรงเรียนบานหวยพลู   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)  

80,000 

83 โรงเรียนบานฉลอม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)   

80,000 

84 โรงเรียนบานดงยาง   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนาม)  

80,000 

85 โรงเรียนบานใหม   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนาม) 

80,000 

86 โรงเรียนสวางวิทยา   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนาม) 

80,000 

87 โรงเรียนบานตะเคียนดวน   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องออกกําลังกายกลางแจง)  

100,000 

88 โรงเรียนบานแมปะใต   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องออกกําลังกายกลางแจง)  

200,000 

89 โรงเรียนแมสอด   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการ 
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

90 โรงเรียนวดัสวางอารมณ   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

91 โรงเรียนบานปูแป โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

92 โรงเรียนญาณวิศิษฏ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

93 โรงเรียนบานปางสาน โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการ 
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

94 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 61 
 (บานหวยยะอุ) 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

95 โรงเรียนบานธงชัย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

96 โรงเรียนบานหวยปลาหลด โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการ 
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

97 โรงเรียนบานหวยหินฝน โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

98 โรงเรียนบานแมปะเหนือ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

99 โรงเรียนบานหัวฝาย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

100 โรงเรียนบานแมละเมา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

101 โรงเรียนบานแมออกฮ ู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนประจําสนามเด็กเลน)  

155,000 

102 โรงเรียนบานตนผึ้ง   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)  

120,000 

103 โรงเรียนบานหนองบัวใต โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(พัฒนาหองสมุดโรงเรียน)  

70,000 

104 โรงเรียนบานโสมง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(สื่อหองสมุดโรงเรียน)  

31,100 

105 โรงเรียนบานยะพอ  โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(สื่อครุภัณฑหองสมุด) 

100,000 

106 โรงเรียนชุมชนบานพบพระ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(สื่อหองสมุดโรงเรียน)   

100,000 

107 โรงเรียนบานแมตาวใต    โครงการจัดซ้ือเกาอี้นักเรียนและอุปกรณฝกอาชพี   
 ดวยเทคโนโลย ี 

200,000 

108 โรงเรียนบานแมตาวใต  โครงการตอเติมอาคารเรียนเพื่อใชเปนศูนยฝกอาชีพ  600,000 
109 โรงเรียนบานมอเกอ โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน  100,000   
110 โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนคาย

พระเจาตากสงเคราะห 2 
โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการฝกอาชีพ)   

100,000 

111 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(อุปกรณเครื่องมือชางโลหะ)   

100,000 

112 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)   

300,000 

113 โรงเรียนแมปะวิทยาคม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรวีงโยธวาทิต)  

300,000 

114 โรงเรียนดานแมละเมาวทิยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)  
 

360,000 

115 โรงเรียนพบพระวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

100,000 
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116 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร เครือ่งฉายภาพสามมิติ 
โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)   

100,000 

117 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมอุปกรณ)  

200,000 

118 โรงเรียนวังเจาวทิยาคม โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(จัดซ้ือสื่อและหนังสือหองสมุด)  

100,000 

119 วิทยาลัยเทคนิคตาก โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร)   

292,000 

120 วิทยาลัยเทคนิคแมสอด โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ)  

800,000 

121 กศน.อําเภอทาสองยาง โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอรพกพาและเครื่องคอมพวิเตอร 
แบบตั้งโตะ)  

300,000 

122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โครงการจดัซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(อุปกรณออกกําลังกายกลางแจง)   

100,000 

123 กศน.อําเภอบานตาก โครงการจดัซ้ือสื่อหองสมุด  200,000 
124 วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย โครงการพพิิธภัณฑเชิงนิเวศกะเหรี่ยงจังหวัดตาก  1,500,000 
125 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดตาก โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 

แหงประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ กฬีาแหงชาติ 
และกีฬาคนพิการแหงชาต ิ  

400,000 

126 จังหวัดตาก โครงการจดังานตากสินมหาราชานุสรณจังหวดัตาก 
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2561  

2,000,000 

127 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลบานทาไมแดง 

โครงการจดัซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
และเครื่องนํ้าหนักชนิดยืน ตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรือ้รัง  

32,000 

128 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลแมกาษา 

โครงการจดัซ้ือวัสดุวทิยาศาสตรและครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทยตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรือ้รัง  

200,000 

129 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลยะพอ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดัน เครื่องน่ังนํ้าหนัก
และรถเข็นผูปวย ตามโครงการควบคุมปองกันโรค
ความเสี่ยงเรื้อรัง  

50,000 

130 เทศบาลเมืองตาก โครงการจดังานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ประจําป 2561  

4,000,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

131 เทศบาลตําบลบานตาก โครงการจดังานประเพณตีนกําเนิดกระทงสายแขง
เรือพายโบราณ ประจาํป 2561  

150,000 

132 ที่ทําการปกครองอาํเภออุมผาง โครงการจดังานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
แผนดินดอยลอยฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

100,000 

133 หอการคาจังหวัดตาก โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร ครั้งที่ 
19 ประจําป 2561  

150,000 

134 สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ประจําป พ.ศ. 
2561  

24,000 

135 ที่ทําการปกครองอาํเภอพบพระ โครงการจดังานวันเกษตรพบพระ ประจําป 2561  150,000 
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4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) แกไข (ครั้งที่ 1) และ
(ครั้งที่  2) ขององคการบริหาร สวนจังหวัดตาก มีโครงการในแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 377 โครงการ งบประมาณ 
350,845,981 บาท บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโอนตั้งจาย
รายการใหม จํานวน 334  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 233,123,140 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา
แตละดาน  ดังน้ี 
ตารางท่ี 19 แสดงขอมลูโครงการพัฒนาทองถ่ินสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ ตาม     
แผนพัฒนา
ทองถิน่สีป่ 

นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป 

นํามาปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรที ่1  การพฒันาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

204 190 93.14 203,791,481 149,144,140 73.18 

ยุทธศาสตรที ่2  การพฒันาดาน
สงเสริมคุณภาพชวีิต 

81 70 86.42 61,406,050 50,601,550 82.40 

ยุทธศาสตรที ่3  การพฒันาดาน
การบริหารจัดการทีด่ ีการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

55 44 80.00 66,998,450 23,275,450 34.74 

ยุทธศาสตรที ่4  การพฒันาดาน
สงเสริมการทองเที่ยว  และกีฬา 

25 21 84.00 13,250,000 6,688,000 50.48 

ยุทธศาสตรที ่5  การพฒันาดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

12 9 75.00 5,400,000 3,414,000 63.22 

รวม 377 334 88.59 350,845,981 233,123,140 66.45 

 
ตารางท่ี 20 แสดงขอมลูรายการครุภัณฑ ประจาํปบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 
ตาม     

แผนพัฒนา
ทองถิน่สีป่ 

นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ทองถิน่สี่ป 

นํามาปฏิบัติ 

ครุภัณฑ 111 70 63.06 41,317,450 27,435,500 66.40 

รวม 111 70 63.06 41,317,450 27,435,500 66.40 
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โดยมีโครงการที่สามารถดาํเนินการไดแลวเสรจ็ จาํนวน  214 โครงการ  อยูระหวางดาํเนินการ จํานวน 82  โครงการ     
ยังไมไดดําเนินการ จาํนวน 12 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน  26 โครงการ แยกเปนรายยุทธศาสตร  
การพัฒนาแตละดาน  ดงัน้ี 

ตารางท่ี 21 แสดงขอมลูการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตรที ่1  การพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

190 90 76 8 16 

ยุทธศาสตรที ่2  การพฒันาดานสงเสริม
คุณภาพชวีิต 

70 62 3 0 5 

ยุทธศาสตรที ่3  การพฒันาดานการบริหาร
จัดการทีด่ี การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

44 36 1 3 4 

ยุทธศาสตรที ่4  การพฒันาดานสงเสริม    
การทองเที่ยว และกีฬา 

21 18 1 1 1 

ยุทธศาสตรที ่5  การพฒันาดานการบรหิาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอม 

9 8 1 0 0 

รวม 334 214 82 12 26 
คิดเปนรอยละ 100 64.07 24.55 3.59 7.79 

 
5.สรุปผลการติดตาม 

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เพื่ อ นํ าไปสู การปฏิ บัติ  ขอมูล  ณ  วันที่  28  กันยายน  2561  รวมทั้ งสิ้ น  377 โครงการ  งบประมาณ 
350,845,981.- บาท  นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน  334 โครงการ งบประมาณ 233,123,140.-บาท ผลการ
ติดตามแผนงาน/โครงการ สรุปดังน้ี 

ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา  ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น 
จํานวน 214 โครงการ  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 82 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 
12 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 26 โครงการ   

ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย  ปรากฏวามีการเบิกจายงบประมาณของโครงการดําเนินการ
แลวเสร็จเปนเงินทั้งสิ้น 190,416,274.79 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการที่ตั้งไว จํานวน 
233,123,140.-บาท   
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6. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายไตรมาส  และแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ในแบบที่ 3 น้ันจะตองมี
การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ ในภาพรวม
จํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทั้งใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร  โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
แตละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายตามรายยุทธศาสตร โดยดําเนินการสงแบบสอบถาม 
ดวยตนเอง จํานวน 1,250 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 1,170 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.60 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี                                                                         

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สดุ 
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตารางที่  
22-23 
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ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก จําแนกตามประเด็น  
ไดดังน้ี  

การปฎิบัติงาน                                 
(ประจําปงบประมาณ 2560) 

ระดับความพึงพอใจ 
จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ / กิจกรรม  

1,170 3.67 1.09 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ / กจิกรรม  

1,170 3.77 1.02 มาก 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 

1,170 3.84 1.00 มาก 

4.มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

1,170 4.10 3.67 มาก 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

1,170 3.81 1.09 มาก 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 1,170 3.90 1.02 มาก 
7.ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

1,170 3.88 1.03 มาก 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

1,170 3.80 1.06 มาก 

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

1,170 3.99 1.07 มาก 

รวม 1,170 3.86 0.93 มาก 

จากตารางที่ 22  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ย 4.10) รองลงมา คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.99)  และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.90) ตามลําดับ 
และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.67) 
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ตารางท่ี 23 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม ควร
ปรับปรุง 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

เพศ 
ชาย 

32 
(2.74%) 

28 
(2.39%) 

125 
(10.68%) 

210 
(17.95%) 

114 
(9.74%) 

509 
(43.50%) 

หญิง 
29 

(2.48%) 
84 

(7.18%) 
128 

(10.94%) 
257 

(21.97%) 
163 

(13.93%) 
661 

(56.50%) 

รวม 
61 

(5.21%) 
112 

(9.57%) 
253 

(21.62%) 
467 

(39.91%) 
277 

(23.68%) 
1,170 

(100%) 

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 
 27                                                      

(2.31%) 
9 

(0.77%) 
4 

(0.34%) 
35 

(2.99%) 
42 

(3.59%) 
117 

(10.00%) 

20-30 ป 
0 

(0.00%) 
19 

(1.62%) 
35 

(2.99%) 
68 

(5.81%) 
2 

(0.17%) 
124 

(10.60%) 

31-40 ป 
0 

(0.00%) 
29 

(2.48%) 
91 

(7.78%) 
145 

(12.39%) 
86 

(7.35%) 
351 

(30.00%) 

41-50 ป 
5 

(0.43%) 
21 

(1.79%) 
59 

(5.04%) 
145 

(12.39%) 
103 

(8.80%) 
333 

(28.46%) 

51-60 ป 
18 

(1.54%) 
31 

(2.65%) 
53 

(4.53%) 
46 

(3.93%) 
44 

(3.76%) 
192 

(16.41%) 

มากกวา 60 ป 
11 

(0.94%) 
3 

(0.26%) 
11 

(0.94%) 
28 

(2.39%) 
0 

(0.00%) 
53 

(4.53%) 

รวม 
61 

(5.21%) 
112 

(9.57%) 
253 

(21.62%) 
467 

(39.91%) 
277 

(23.68%) 
1,170 

(100%) 
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ตารางท่ี 23 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ควรปรับปรุง นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 
25 

(2.14%) 
7 

(0.60%) 
31 

(2.65%) 
59 

(5.04%) 
22 

(1.88%) 
144 

(12.31%) 

มัธยมศึกษา 
36 

(3.08%) 
53 

(4.53%) 
114 

(9.74%) 
140 

(11.97%) 
109 

(9.32%) 
452 

(38.63%) 

อนุปริญญา 
0 

(0.00%) 
31 

(2.65%) 
31 

(2.65%) 
56 

(4.79%) 
23 

(1.97%) 
141 

(12.05%) 

ปริญญาตร ี
0 

(0.00%) 
21 

(1.79%) 
62 

(5.30%) 
183 

(15.64%) 
99 

(8.46%) 
365 

(31.20%) 

สูงกวาปริญญาตร ี
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
10 

(0.85%) 
22 

(1.88%) 
24 

(2.05%) 
56 

(4.79%) 

อื่น ๆ 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
5 

(0.43%) 
7 

(0.60%) 
0 

(0.00%) 
12 

(1.03%) 

รวม 
61 

(5.21%) 
112 

(9.57%) 
253 

(21.62%) 
467 

(39.91%) 
277 

(23.68%) 
1,170 

(100%) 

อาชีพ 

รับราชการ 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
39 

(3.33%) 
68 

(5.81%) 
31 

(2.65%) 
138 

(11.79%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
0 

(0.00%) 
10 

(0.85%) 
5 

(0.43%) 
80 

(6.84%) 
0 

(0.00%) 
95 

(8.12%) 

คาขาย/ธุรกจิสวนตวั 
11 

(0.94%) 
52 

(4.44%) 
122 

(10.43%) 
122 

(10.43%) 
125 

(10.68%) 
432 

(36.92%) 

รับจาง 
9 

(0.77%) 
17 

(1045%) 
10 

(0.85%) 
49 

(4.19%) 
36 

(3.08%) 
121 

(10.34%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
27 

(2.31%) 
16 

(1.37%) 
14 

(1.20%) 
65 

(5.56%) 
42 

(3.59%) 
164 

(14.02%) 

เกษตรกร 
14 

(1.20%) 
17 

(1.45%) 
41 

(3.50%) 
62 

(5.30%) 
43 

(3.68%) 
177 

(15.13%) 

อื่น ๆ 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
22 

(1.88%) 
21 

(1.79%) 
0 

(0.00%) 
43 

(3.68%) 

รวม 
61 

(5.21%) 
112 

(9.57%) 
253 

(21.62%) 
467 

(39.91%) 
277 

(23.68%) 
1,170 

(100%) 
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จากตารางที่ 23 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี    

ดานเพศ  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 661 คน คิดเปนรอยละ 56.50  เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศหญิงมีความพึงพอใจมาก จํานวน  
257  คน คิดเปนรอยละ 21.97 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 13.93  เพศชาย    
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 17.95 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 10.68 

ดานอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 30.00
รองลงมา อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 28.46  อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 192 คน 
คิดเปนรอยละ 16.41  อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 10.60 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 
117  คน คิดเปนรอยละ 10.00  และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 4.53 ตามลําดับ  และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุระหวาง 31-40 ป มี
ความพึงพอใจมาก จํานวน 145 คน  คิดเปนรอยละ 12.39 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 86 คน  คิดเปนรอยละ 
7.35 ชวงอายุระหวาง 41-50 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 12.39 พึงพอใจมากที่สุด 
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 8.80 และชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 53 คน 
คิดเปนรอยละ 4.53  และพึงพอใจมาก จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 3.93 ตามลําดับ 

ดานการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 452 คน คิดเปนรอยละ 
38.63 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 31.20 ระดับประถมศึกษา จํานวน 144 คน 
คิดเปนรอยละ 12.31 ระดับอนุปริญญา  จาํนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 12.05 ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
56 คน คิดเปนรอยละ 4.79 และระดับอื่น ๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวาระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจมาก 
จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 11.97 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 9.32 ระดับปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 15.64 และพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 
8.46 และระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 5.04 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 1.88 ตามลําดับ 

ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 432 คน คิดเปนรอยละ 
36.92 รองลงมาอาชีพเกษตรกร จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 15.13 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 164 
คน คิดเปนรอยละ 14.02 อาชีพรับราชการ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 11.79 อาชีพรับจาง จํานวน 121 
คน คิดเปนรอยละ 10.34 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 8.12  และอาชีพอื่นๆ จํานวน 
43 คน คิดเปนรอยละ 3.68 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก พบวา อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจมาก จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 10.43 พึงพอใจ
มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 10.68 อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจมาก จํานวน 62 คน คิดเปนรอย
ละ 5.30  พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 3.68 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมาก 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 5.56 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 3.59 ตามลําดับ  

 
 
 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

36 

7.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร  
 เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สดุ 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตากในแตละ
ยุทธศาสตร  ไดดังน้ี 

ตารางท่ี 24  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตากในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน (คน) 
 

S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 250 3.77 0.39 มาก 
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชวีิต 224 3.66 0.87 มาก 
ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี              
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

222 4.62 0.61 มากที่สุด 

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
และกีฬา 

250 3.98 0.40 มาก 

ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

224 3.32 1.27 มาก 

รวม 1,170 3.87 0.88 มาก 

  จากตารางที่  24 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด            
ในแตละยุทธศาสตรในภาพรวมพบวา มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87) เม่ือพิจารณา    
เปนรายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.62) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา (คาเฉลี่ย 3.98)  ,ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน              
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.77) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (คาเฉลี่ย 3.66) และยุทธศาสตร   
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.32) ตามลําดับ 
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก ดาํเนินโครงการแยกเปนรายยุทธศาสตร ดงัน้ี 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป            

(พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,เปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) และแกไข (ครั้งที่ 2) จํานวน 204 โครงการ  เปนเงิน 203,791,481 บาท นําโครงการ   
ในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 190 โครงการ เปนเงิน จํานวน 
149,144,140.- บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 126,752,894.73 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 90 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 76 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และยกเลิกโครงการ 
จํานวน 16 โครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 
บานลานขวาง - บานเดนมะขาม  อําเภอเมือง จงัหวัดตาก 

1,317,000 

2 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที ่ตก.ถ 1-0038   
บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง  อาํเภอแมสอด จังหวดัตาก 

1,680,000 

3 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0002   
บานหนองปรือ -บานวังเจา จังหวดัตาก (อาํเภอเมือง - อาํเภอวังเจา) 

496,000 

4 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0004 
บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

497,000 

5 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่  ตก.ถ 1-0009 
บานแมบอน - บานตะฝงสูง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

495,000 

6 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0010 
บานยางโองนํ้า-บานวังหวาย จังหวัดตาก (อําเภอบานตาก - อาํเภอสามเงา) 

495,000 

7 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่  ตก.ถ 1-0013 
บานดงลาน - บานวังหมนั อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

490,000 

8 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่  ตก.ถ 1-0028  
ทางเขาบานแมละเมา – บานปางสาน อําเภอแมสอด จังหวดัตาก    

497,000 

9 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0029  
บานตนผึ้ง – บานตีนธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

480,000 

10 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0031  
บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

480,000 

11 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่  ตก.ถ 1-0032  
บานแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

481,000 

12 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพื้นที่ตําบลแมทอ อาํเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

480,000 

13 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ตําบลแมกลอง เชื่อม 
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

498,000 

14 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 3 บานหนองงิ้ว  
ตําบลตากตก เชื่อม ตาํบลทุงกระเชาะ อาํเภอบานตาก จังหวัดตาก 

1,186,000 
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15 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบานใหมเสรีธรรม -บานใหมชัยมงคล  
หมูที่ 10 ต.เชียงทอง เชือ่มบานมอรังงาม หมูที ่22 ตาํบลโกสัมพี   
จังหวัดกําแพงเพชร 

464,000 

16 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กหมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง ตําบลประดาง 
เชื่อมตอ ตาํบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

499,000 

17 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบานวังนํ้าเย็น หมูที่ 8 
ตําบลนาโบสถ เชื่อมกับ หมูที่ 6 ตาํบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

491,000 

18 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบานทาทองแดง หมูที่ 7 ตําบลนาโบสถ 
เชื่อมตอหมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก 

499,000 

19 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กหมูที่ 1 ตาํบลแมกลอง เชื่อม  
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

456,000 

20 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต   
สายทางที ่ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

1,421,000 

21 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางที ่ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา 
จังหวัดตาก (อําเภอเมือง - อาํเภอวังเจา) 

1,390,000 

22 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

1,720,000 

23 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางที ่ ตก.ถ 1-0008  บานสระทอง  - บานสามไร  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,740,000 

24 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0010 บานยางโองนํ้า-บานวงัหวาย จังหวดัตาก 
(อําเภอบานตาก - อําเภอสามเงา) 

1,338,660 

25 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย - บานยางโองนํ้า 
(อ.สามเงา - อ.บานตาก) จังหวัดตาก 

1,349,040 

26 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0012 บานวงัหวาย - บานสามเงา  
อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 

1,556,515.73 

27 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0014  บานวังไคร - บานสองแคว  
อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 

1,347,000 
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28 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0016 บานเการวมไทย – บานทรัพยเจริญ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,550,000 

29 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0017 บานตลาดรวมไทย -บานผากระเจอ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,548,000 

30 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน -  บานหวยผักหละ   
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

1,780,000 

31 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0023 บานแมกุใหมทาซุง -บานแมตาวกลาง  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

1,760,000 

32 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา – บานสันปาไร  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

1,760,000 

33 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,769,700 

34 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางที ่ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,700,000 

35 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่  
ตก.ถ 1-0033 บานหวยกระโหลก -บานแมกึ๊ดใหม  
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

1,361,920 

36 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางที ่ตก. ถ 1-0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,358,550 

37 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 400,000 

38 ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังวัดพราว 300,000 

39 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายหนาสํานักงานประมงตาก เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,365,458 

40 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่  
ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมอืงตาก - หมูที่1 ตําบลไมงาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

1,455,000 
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41 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยยะอุ  
ตําบลดานแมละเมา เชื่อมตอ หมูที่ 7 บานหวยไคร ตาํบลพะวอ  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

490,000 

42 โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรือ่งการบังคับใช 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

354,850 

43 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางหมู 1 
บานสระตลุง ตาํบลตลุกกลางทุง เชื่อมตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

488,000 

44 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 9 
บานลานขวาง ตาํบลวังหิน เชื่อมตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

489,000 

45 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทาง หมู 8 
บานหนองเสือ ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
เชื่อมตําบลหนองหญาปลอง อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

490,000 

46 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเหล็ก สายทางหมู 5 
บานหนองรม ตําบลวังประจบ เชื่อมตําบลตลกุกลางทุง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

490,000 

47 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 4 บานวังหมัน ตําบลวังหมัน เชื่อมตอ 
หมู 6 บานดงสามสิบ ตําบลวังจันทร อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก 

465,000 

48 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 7 บานอยูด ีตําบลวังจันทร เชื่อมตอ  
หมู 1 ตาํบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 

462,000 

49 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 3 บานวังไคร ตาํบลวังหมัน เชื่อมตอ  
หมู 8 บานใหมสามัคค ีตําบลยกกระบัตร อาํเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

467,000 

50 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานทาทองแดง หมู 7  
ตําบลนาโบสถ เชื่อม หมู 6 บานผาผึ้ง  ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก 

486,000 

51 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 2 บานคลองเชียงทอง  
ตําบลประดาง เชื่อมโยง หมู 6 บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ   
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

496,000 

52 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 3 บานหนองงิ้ว ตําบลตากตก 
เชื่อมตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

487,000 

53 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 2 บานหินโคว ตําบลตากตก 
เชื่อมตอถนนสายดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

487,000 

54 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานสันแกลอน หมู 5  
ตําบลแมจะเรา เชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลแมจะเรา อาํเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก 

477,000 

55 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานปาไมหา หมู6 ตาํบลแมระมาด 
เชื่อมตอบานหนองหลวง ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

487,000 
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56 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานปาไร หมู 2 ตําบลขะเนจื้อ 
เชื่อมตอหมู 4 ตาํบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

477,000 

57 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร   
สายทางทีต่ก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมู 1 ตาํบลไมงาม   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

496,000 

58 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9เมตร  
สายทางที ่ตก.ถ 1-0007 ทางเขาบานนํ้าดิบ (อ.เมือง-อ.บานตาก)  
จังหวัดตาก 

496,000 

59 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 3 
บานบอไมหวา ตําบลนํ้ารึม เชื่อมโยง หมู 8 บานสามไร  ตาํบลไมงาม 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

475,000 

60 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 7 
บานเนินมะคึก ตําบลนํ้ารึม เชื่อมโยงหมู 1 บานลานหวยเดื่อ ตาํบลโปงแดง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

493,000 

61 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 13 
บานสระบัว ตําบลโปงแดง เชื่อมบานสามไร ตาํบลไมงาม อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

488,000 

62 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 6 
ตําบลไมงาม เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 

492,000 

63 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที ่ตก.ถ 1-0037  
บานลานขวาง -บานเดนมะขาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

448,000 

64 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9 เมตร  
สายทางทีต่ก.ถ 1-0003 บานลานขวาง-ตําบลนํ้ารึม อาํเภอเมือง จังหวดัตาก 

496,000 

65 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9 เมตร  
สายทางทีต่ก.ถ 1-0010 บานยางโองนํ้า -บานวังหวาย  
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

497,000 

66 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู 10 บานใหมสามัคคีเหนือ 
ตําบลยกกระบัตร เชื่อมตอ หมู 3 ตาํบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

477,000 

67 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู 8 บานใหมสามัคคี  
ตําบลยกกระบัตร เชื่อมตอ หมู 3 ตาํบลวังจันทร อําเภอสามเงา  จังหวดัตาก    

473,000 

68 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 13 บานชุมชนกลาง  
ตําบลเชียงทอง อําเภอวงัเจา จังหวัดตาก เชื่อมบานไทยทวี ตําบลโกสัมพี     
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวดักําแพงเพชร 

478,000 

69 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 10 บานใหมชัยมงคล  
ตําบลเชียงทอง อําเภอวงัเจา จังหวัดตาก เชื่อมบานมอรังงาม ตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวดักําแพงเพชร 

488,000 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

70 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานนาโบสถ หมู 4 ตําบลนาโบสถ 
เชื่อมโยง บานประดาง หมู 3 ตาํบลประดาง อาํเภอวังเจา จังหวัดตาก 

467,000 

71 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานลาดยาว หมู 1 ตําบลนาโบสถ 
เชื่อมโยง บานหนองปลาไหล  หมู 8 ตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก 

466,000 

72 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9 เมตร  
สายทางที ่ตก.ถ 1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา - บานสันปาไร  
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

496,000 

73 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 2 บานแมกาษา ตําบลแมกาษา เชื่อมตอ 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

493,000 

74 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 1 บานหวยยะอุ   
ตําบลดานแมละเมา เชื่อมตอ หมู 7 บานหวยไคร ตําบลพะวอ  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

487,000 

75 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 8 เทศบาลตําบลแมกุ เชื่อมตอเขต 
องคการบริหารสวนตําบลแมกุ อําเภอแมสอด  จงัหวัดตาก 

493,000 

76 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9 เมตร  
สายทางทีต่ก.ถ 1-0019 บานแมกุหลวง – บานผาร ู 
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

496,000 

77 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร 
สายทางทีต่ก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

496,000 

78 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรตี 
(overlay) สายทาง หมู 1 บานสันลมจอย ตาํบลแมกลอง เชื่อม หมู 2  
บานเซอทะ ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

478,000 

79 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรตี 
(overlay) สายทาง หมู 2 บานแมกลองเกา ตาํบลแมกลอง เชื่อมหมู 1   
บานปอผาโด ตาํบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวดัตาก   

477,000 

80 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรตี 
(overlay) สายทาง หมู 1 บานนุเซะโปล ตําบลแมจัน เชื่อม หมู 2 บานเดลอค ี
ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวดัตาก   

994,000 

81 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell)ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 5,6,7 ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

480,000 

82 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 2,8 ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จงัหวัดตาก 

480,000 

83 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell)ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 5,6 ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

480,000 
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84 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell)ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 5,7,8,11 ตาํบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

480,000 

85 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 3,4,6,7,10 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

480,000 

86 ปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวดัตาก 497,000 

87 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0013 บานดงลาน - บานวังหมัน อําเภอสามเงา  
จังหวัดตาก 

497,000 

88 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร สายทางที ่
ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร – บานสองแคว อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก 

498,000 

89 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร  
สายทางที ่ตก.ถ  1-0002 บานหนองปรือ – บานวังเจา  
(อ.เมือง - อ.วังเจา) จังหวัดตาก 

495,000 

90 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดความสงูเสา 9 เมตร  
สายทางทีต่ก.ถ 1-0028 ทางเขาบานแมละเมา - บานปางสาน  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

496,000 

 

ตารางท่ี 26 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยสาธารณะ หมูที ่2  
ตําบลแมกลอง เชื่อม ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

846,000 

2 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองตะแบก หมูที่ 4  
บานชะลาดระฆัง ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อมบานวังลกึ 
ตําบลวังลึก อําเภอบานดานลานหอย จังหวดัสุโขทัย   

1,848,000 

3 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

481,000 

4 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่ 
ตําบลทาสองยาง อาํเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

481,000 

5 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพื้นที่ตําบลแมสอง อาํเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

481,000 

6 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบานสามยอดดอย ตําบลชองแคบ  
อําเภอพบพระ เชื่อม บานเจดียโคะ ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,140,000 

7 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ตําบลแมจัน เชื่อม  
ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

1,346,000 
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ตารางท่ี 26 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

8 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตําบลแมกลอง เชื่อม 
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

911,699 

9 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบานชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร  เชื่อม 
บานสามยอดดอย ตาํบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

485,000 

10 ขยายเขตทอสงนํ้าประปาหมูบาน หมูที่ 7, หมูที ่9 ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

494,000 

11 กอสรางฝายนํ้าลนหวยแมปะแหนะ ม.8 ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก เชื่อม  
ตําบลไมงาม อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 

940,000 

12 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

481,000 

13 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพื้นที่ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

481,000 

14 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพื้นที่ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

481,000 

15 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางถนนจอมพล
เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมโยงเขตตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,612,000 

16 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 6 
บานหนองกระทุม ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง เชื่อมตําบลแมสลิด 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

495,000 

17 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 1 
บานลานหวยเดื่อ ตําบลโปงแดง เชื่อมโยงตําบลนํ้ารึม อาํเภอเมือง จังหวัดตาก   

491,000 

18 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 4 
บานปางสา ตําบลปามะมวง เชื่อมหมู 3บานหวยน่ึง ตําบลแมทอ  
อําเภอเมืองจังหวัดตาก   

497,000 

19 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 7 
บานปากหวยกลาง ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง เชื่อม ตาํบลทุงกระเชาะ 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

489,000 

20 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางหมู 3 
บานหวยน่ึง ตําบลแมทอ เชื่อม หมู 6 บานปากรอง ตําบลปามะมวง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

494,000 

21 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 6 
บานหวยทรายสอง  ตาํบลหนองบัวใต อําเภอเมือง เชื่อม ตาํบลประดาง 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   

490,000 

22 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 8 บานวังนํ้าเย็น ตําบลนาโบสถ 
เชื่อมโยง หมู 11 บานศรีคีรรีักษ ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

465,000 
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23 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางซอยวังนํ้าใจ เทศบาลตําบลวังเจา
เชื่อมโยง ตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจา จังหวดัตาก 

481,000 

24 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 9 บานรังแรง ตาํบลทุงกระเชาะ 
เชื่อม หมู 1 บานปากลองลี่ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวดัตาก   

477,000 

25 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 3 บานทาพระธาตุ  
ตําบลเกาะตะเภาเชือ่ม ตําบลทุงกระเชาะ และตาํบลตากตก  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

477,000 

26 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 1 บานปากรองหวยจี้  
ตําบลตากออกเชื่อม หมู 6 บานสมอโคนตาํบลสมอโคน  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

486,000 

27 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 9 บานผาแตม ตาํบลทองฟา 
เชื่อมหมู 7 บานแพะเหนือ ตําบลทุงกระเชาะ อาํเภอบานตาก จังหวัดตาก   

478,000 

28 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 1 บานดงยางตําบลทุงกระเชาะ 
เชื่อม หมู 11 บานโฮงขวาง ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

478,000 

29 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 9 บานรังแรง ตาํบลทุงกระเชาะ 
เชื่อม หมู 1 บานใหม ตาํบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

477,000 

30 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางถนนพหลโยธินสายเกา หมู 4  
ปากทางเขา อําเภอบานตาก เชื่อม หมู 1 ตําบลตากออก  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

495,000 

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรตี 
(overlay) หมู 5 บานหนองกิ่งฟา ตําบลทาสายลวด เชื่อมตอ หมู 1 
บานแมตาวใต ตาํบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

392,000 

32 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 12 บานใหมดอนชมภู ตาํบลแมกุ 
เชื่อมตอตําบลมหาวัน อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก 

493,000 

33 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานคีรีนอย 
ตําบลรวมไทยพัฒนา เชื่อมตอบานซอระแตะ  ตาํบลชองแคบ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

492,000 

34 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานใหมคีรีราษฎร หมู 9 
ตําบลคีรรีาษฎร เชื่อมตอตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 

488,000 

35 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานเสริมสุข 
ตําบลรวมไทยพัฒนา เชื่อมตอบานใหมคีรีราษฎร ตําบลคีรรีาษฎร   
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

492,000 

36 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานแมจะเรา หมู 2 ตาํบลแมจะเรา
เชื่อมตอเขตตําบลพระธาต ุอาํเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

482,000 

37 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานแมจะเรา หมู 2 ตาํบลแมจะเรา 
เชื่อมตอบานทุงมะขามปอม ตําบลพระธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

482,000 
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38 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานแมจะเราบานทุง หมู 1 
ตําบลแมจะเรา เชื่อมตอเทศบาลตําบล ทุงหลวง อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

482,920 

39 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง หมู 5 เทศบาลตําบลแมจะเรา 
เชือ่มตอหมู 2 เทศบาลตําบลทุงหลวง อาํเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

495,000 

40 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานสันปาตึง หมู 7 ตําบลแมระมาด 
เชื่อมตอบานใหม หมู 9 ตําบลแมจะเรา อาํเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

483,000 

41 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานพะละ หมู 3 ตาํบลขะเนจื้อ 
เชื่อมตอหมู 1 บานขุนหวยนกแล ตําบลพระธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

483,000 

42 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที่  
หมู 1,6,12,14  ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวดัตาก 

479,000 

43 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที่หมู 6,7 
ตําบลพระธาตุ  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

479,800 

44 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมูที่ 2,3,5,11,12 ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

479,000 

45 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 8 
บานเดนมะขาม ตําบลตลุกกลางทุง เชื่อมหมู 4 บานนํ้ารึม ตาํบลนํ้ารึม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

810,000 

46 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมู 8 
บานหนองแขม ตําบลแมทอ เชื่อม หมู 4 บานปางสา ตาํบลปามะมวง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

486,000 

47 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 บานลซีอ 
ตําบลแมทอ อําเภอเมือง เชื่อมตําบลเชียงทอง อาํเภอวังเจา จังหวัดตาก 

475,000 

48 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมู 1,2,3,4,5 ตาํบลบานนา อําเภอสามเงา  จงัหวัดตาก  

480,000 

49 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 1 บานหนองชะลาบ  
ตําบลสมอโคน อาํเภอบานตาก เชื่อมหมู 5  บานวังมวง ตาํบลไมงาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

1,539,000 

50 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางหมู 4 บานสันดินแดง ตําบลทองฟา 
เชื่อม หมู 6 บานปูน ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวดัตาก 

480,781 

51 ขุดสระนํ้าสาธารณะประโยชน หมู 3 บานทาพระธาต ุตาํบลเกาะตะเภา 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

496,000 

52 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 1 บานแมปะ ตําบลแมปะ เชื่อมตอ 
เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

487,000 

53 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 2 ตําบลแมตาว  เชื่อมตอ หมู 3 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

487,000 
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54 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานปาคา หมู 4  
ตําบลคีรรีาษฎร เชื่อมตอบานเสรีราษฎรใหม ตาํบลชองแคบ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

488,000 

55 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายทางบานใหมดินแดน หมู 11 
ตําบลคีรรีาษฎร เชื่อมตอบานสามยอดดอย ตาํบลชองแคบ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

488,000 

56 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานสมบูรณ ตาํบลชองแคบ 
เชื่อมตอบานคีรีนอย ตาํบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 

839,000 

57 ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จํานวน 2 ขางๆ ละ 1.00 เมตร)   
สายทางที ่ตก.ถ 1-0015 บานมอเกอรยาง -  บานยะพอ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

722,000 

58 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบานแมจะเรา หมู 9 ตาํบลแมจะเรา 
เชื่อมตอบานหวยนกแล ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

495,000 

59 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายทางบานแมจะเราสองแคว หมู 3 
ตําบลแมจะเรา เชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลแมจะเรา อาํเภอแมระมาด   
จังหวัดตาก  

482,000 

60 ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)ไฟฟาสองสวางในพื้นที ่
หมู 1,2,4 ตําบลสามหมืน่ อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 

479,800 

61 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายทาง บานหนองหลวง หมู 3 
ตําบลสามหมื่น เชื่อมตอบานหวยพระเจา หมู 2 ตําบลแมตื่น  
อําเภอแมระมาด  จังหวดัตาก 

487,500 

62 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  
บานคลองขยางโพรง -  บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,950,000 

63 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0007  
ทางเขาบานนํ้าดิบ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

1,890,000 

64 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางที ่ตก.ถ 1-0006 บานบอไมหวา ตาํบลนํ้ารึม- บานตลุกกลางทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,891,500 

65 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  
บานวังไคร – บานสองแคว อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 

1,817,965 

66 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement  In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0001  
บานตะเคียนดวน - บานสบยม อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   

1,884,960 
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67 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  
บานหนองปรือ  - บานวงัเจา อําเภอเมือง จังหวดัตาก   

1,816,776 

68 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0008  
บานสระทอง อําเภอบานตาก - บานสามไร อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,890,000 

69 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement  In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009  
บานแมบอน - บานตะฝงสูง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

1,818,000 

70 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0020  
บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ อําเภอแมสอด จังหวดัตาก   

1,480,000 

71 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรตี(overlay) 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย – บานปากหวยแมปะ   
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก   

622,000 

72 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ตก.ถ 1-0027  
บานแมกึ๊ดสามทา - บานสันปาไร  อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,216,500 

73 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ตก.ถ 1-0016  
บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ อําเภอพบพระ จังหวดัตาก   

1,484,000 

74 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ตก.ถ 1-0017  
บานตลาดรวมไทย -บานผากระเจอ อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,512,000 

75 กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0018  
บานคีรีนอย -บานทรัพยอนันต  อาํเภอพบพระ จงัหวัดตาก 

838,000 

76 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ตก.ถ 1-0032  
บานแมระมาดนอย -บานทุงมะขามปอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก   

1,370,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

49 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

ตารางท่ี 27 แสดงโครงการที่ยังไมไดดาํเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1  
โครงการกอสรางสะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก ขามลําหวยแมจะเรา หมูที ่3 
ตําบลแมจะเรา เชื่อมบานตีนธาต ุตาํบลพระธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

3,000,000  

2 กอสรางแพโปะ 1,689,300 

3 
  

 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทตกิคอนกรีต  
และผิวทางคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางที ่ตก.ถ 1-0019  
บานแมกุหลวง - บานผารู อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

1,874,000 

4 
  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยใหกับประชาชน 
"ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV"   
- บริเวณถนนเลียบริมแมนํ้าปง 

2,000,000 

5  

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมถนนเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
OVERLEYสายทางหมูที่ 4 บานนุโพ ตําบลแมจัน เชื่อมบานหนองหลวง  
อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

997,000 

6  
โครงการตดิตั้งไฟฟาแสงสวางพรอมเครื่องหมายจราจร 
สายทางทีต่ก.ถ.1-0015 บานมอเกอรยาง-บานยะพอ อําเภอพบพระ จ.ตาก 

1,000,000 

7 
  

โครงการกอสรางฝายเก็บกักนํ้าคลองแมระกา หมู 3 บานสะแกเครือ 
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

995,500 

8 
  

โครงการปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมหมูที่ 1 บานเกาะตาเถียร 
เขตตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

3,500,000 

 
 
ตารางท่ี 28 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

1 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บานซอแมโก ตําบลแมจัน เชื่อมตําบล
หนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตรกัษาพันธสตัวปา และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

2 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บานขุนหวย  ตําบลแมตาน เชื่อม 
บานตะโบคี หมูที่ 7 ตําบลแมอุสุ  
อําเภอทาสองยางจังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

3 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บานมอทะ หมูที่ 3 ตําบลแมอุสุ เชื่อม
ตําบลแมสอง  อาํเภอทาสองยาง   
จังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

 

 
ตารางท่ี 28 แสดงโครงการทีย่กเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
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 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

4 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
สายทาง หมูที่ 11 บานลานสาง  
ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก เชื่อมกับ
ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตชลประทาน และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

5 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
บานวังประจบตําบลวังประจบ ถึง 
บานลานหวยเดื่อ หมูที่1 ตําบลโปงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เน่ืองจากเปนเสนทางที่อยูในความรับผิดชอบของ 
กรมทรพัยากรนํ้าและยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

6 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบานนุโพ 
ตําบลแมจัน เชื่อมตําบลหนองหลวง 
อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตรกัษาพันธสตัวปา และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

7 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บานปอยาลู หมูที่ 7 ตําบลแมตาน เชื่อม 
บานลอยเคาะ หมูที่ 10 ตําบลแมหละ 
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

8 กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บานปะนอยปู หมูที่ 5 ตําบลแมอุสุ เชื่อม
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง  
จังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

9 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.1 
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

10 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ (แกมลิง) ม.2 
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

เน่ืองจากอยูในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ และ 
ยังไมไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการ 

11 ขุดลอกสระเก็บนํ้า หมูที ่3 บานหวยพูล  
ตําบลดานแมละเมา อาํเภอแมสอด  
จังหวัดตาก 

เน่ืองจากพื้นที่ดาํเนินการไมเขาหลักเกณฑการขุดลอก
แหลงนํ้าสาธารณะประโยชนตื้นเขินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตใหดาํเนินการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณะ
ประโยชนตื้นเขิน 

12 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลตําบลแมกุ หมูที ่8 บานแมกุเหนือ 
เชื่อมตอ อบต.แมกุ  ตาํบลแมกุ   
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

เน่ืองจากโครงการซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตพื้นที่ 

13 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหมูที่ 8 บานชิบาโบ  
ตําบลคีรรีาษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ
ไมไดรับการอนุญาตใหใชพื้นที่และไมเชื่อมตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ตารางท่ี 28 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
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 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

14 กอสรางเข่ือนปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่งพัง
พรอมขุดลอกลาํหวยลานสาง หมูที่ 4  
บานลานสาง ตาํบลแมทอ เชื่อมตอ  
บานดงปู ตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลแมทอ 
ไมสามารถชี้ขอบเขตแนวลาดตลิ่งและความกวาง 
ของลําหวยลานสางได 

15 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง 
แอลฟลทติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement 
in-Place Recycing สายทางที ่
ตก.ถ.1-0029 บานตนผึ้ง-ตีนธาตุ  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

เน่ืองจากพื้นที่ดาํเนินโครงการไดรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจฯประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมตลอดสายทาง 

16 กอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทาง หมู 9ตําบลนํ้ารึม 
เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อาํเภอเมือง 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่นํ้าทวมขังในปจจุบัน ขยายพื้นที่เปน
บริเวณกวางเพิ่มข้ึนจากเดิมที่ไดทาํการสํารวจออกแบบไว
ทําใหแบบแปลนและรายละเอียดการดําเนินการทีไ่ด
ออกแบบประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว ไมเพียงพอ
สามารถดาํเนินการแกไขปญหานํ้าทวมใหเสร็จสิ้นไดตาม
วัตถุประสงคเดิมได 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
1 ดําเนินการแกไขปองกันคอสะพานและถนนสายบานดงลาน – บานวังหมนั  

(ตก.ถ.1-0013) และถนนสายบานวังไคร –บานสองแคว (ตก.ถ.1-0014)  
อําเภอสามเงา จังหวดัตากซ่ึงสะพานและถนนสายดังกลาว  
องคการบริหารสวนจังหวัดตากดูแลรับผิดชอบ 

67,983  

2 ดําเนินการขุดลอกคลองแมระกา หมูที่ 1, 2 และ 3 ตาํบลวังประจบ  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อแกไขปญหาภัยแลงการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค 

300,000  

3 ดําเนินการขุดลอกคลองแมระกา หมูที่ 6 บานหนองกระทุม (ผารอง)  
ตําบลโปงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตากเพื่อเปนการแกปญหาภัยแลง 
และนํ้าทวมขัง 

300,000 
  

4 ดําเนินการขุดลอกคลองแมระกาหมูที่ 1-9 ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก เพื่อแกไขปญหาภัยแลงขาดนํ้าอุปโภค และบริโภค และ 
กลุมเกษตรกรขาดแคลนแหลงนํ้าในการเลี้ยงสัตวและการเกษตรในฤดูแลง ฯลฯ 

984,835.20 

5 ดําเนินการขุดลอกคลองวังเจา บริเวณหนาฝายตะเคียนงาม หมูที่ 7  
บานใหมเสรีธรรม ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จงัหวดัตาก 

270,654 
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ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
6 ดําเนินการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ(หนองแมวใหญ) ตอเน่ืองจากเดิม 

เพื่อการรองรับการกักเกบ็นํ้าไดเพิ่มมากข้ึน ฯลฯ หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้  
ตําบลตากออก อาํเภอบานตาก จังหวดัตาก 

950,000 
 

7 ดําเนินการขุดลอกและกัน้นํ้าในลําหวยแมจะเรา ตําบลแมจะเรา อาํเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก เปนชวงๆเพือ่กักเก็บนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ในชวงฤดูแลง 

98,771 

8 ดําเนินการขุดลอกสระนํ้าสาธารณะประโยชนหมูที่ 8 บานสระทอง ตําบลสมอโคน 
อําเภอบานตาก จังหวัดตากเพื่อกักเก็บนํ้าในฤดูฝนแกไขปญหาภัยแลง 
และบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในพืน้ที ่

200,000 

9 ดําเนินการขุดลอกสระสาธารณะประจําหมูบาน หมูที่ 4 บานเดนวัว ตาํบลเชียงทอง 
อําเภอวังเจา จังหวัดตากเน่ืองจากปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน กักเก็บนํ้าไวไดนอย 
ไมเพียงพอตอความตองการ 

104,277.40 

10 ดําเนินการขุดลอกหนาฝายปูปุม เพื่อกักเก็บนํ้าใชอุปโภค – บริโภค และใช 
เพื่อการเกษตรรวมถึงเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการขาดแคลนนํ้า 
ในชวงฤดูแลง ฯลฯ 

295,233.20 

11 ดําเนินการขุดลอกคลองแมระกา บริเวณ หมูที่ 1 บานวังประจบ, หมูที่ 2  
บานแกงหิน และหมูที่ 3 บานสะแกเครือตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เพื่อแกปญหาภัยแลง ชาวบานและเกษตรกรขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค 
และแหลงนํ้าในการเลี้ยงสัตวและการเกษตรในฤดูแลง 

300,000 

12 ดําเนินการขุดลอกคลองและขุดลอกสระ หมูที่ 1, 5, 10, 11, 13  
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

150,634 

13 ดําเนินการขุดลอกเศษสวะ หิน ดินตะกอน และกิ่งไมอุดชองทางนํ้าบริเวณหนาฝาย
ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนํ้าในพื้นที่บานผาผึ้ง หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

36,000 

14 ดําเนินการซอมแซมถนนบานลีซอ หมูที่ 8 ตาํบลทุงกระเชาะ อาํเภอบานตาก  
จังหวัดตาก เน่ืองจากเกิดพายุฝนตกหนักทําใหถนนชํารุดการสัญจรไปมาลําบาก 
และอาจเกิดอุบัติเหตุได 

76,282.40 

15 ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีถ่นนบริเวณประตูทางเขาที่ 2 เข่ือนภูมิพล อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการจดัพธิีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในจังหวัดตาก 

132,000 

16 ดําเนินการแกไขปองกันนํ้ากัดเซาะถนน, สิ่งสาธารณะประโยชนตางๆ ตลอดจน
บานเรือนราษฎร ไมใหเกิดความเสียหาย 

15,230 
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ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
17 ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนจํานวน 4 สาย ดังน้ี 

     1.ถนนสายแมดดู หมูที่ 11 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวดัตาก  
เชื่อมกับถนนสาย 4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 ถึงบานแมระวาน  
ตําบลยกกระบัตร อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก 
     2.ถนนสายแมปาก หมูที่ 11 ตําบลยกกระบัตร อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก  
เชื่อมถนนทางหลวงไปเขตตําบลวังจันทร  อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 
     3.ถนนสายรอบคลองสงนํ้าอางสองแควเหนือ หมูที่ 6  ตาํบลยกกระบัตร  
อําเภอสามเงา จังหวดัตาก เชื่อมกับถนนทางหลวงเขตตําบลแมพริก จังหวดัลําปาง 
     4.ถนนสายไรดงดาํ หมูที่ 6 ตาํบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวดัตาก เชื่อม
ทางหลวงชนบทไปบานแมเชียงรายตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง 

 
 
 

949,578.40 
 
 
 
 
 
 

18 เพื่อดําเนินการปรับเสนทางเขาพื้นที่ สนามเฮลิปคอปเตอรพระที่น่ัง และบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนจฬุา-ธรรมศาสตร 3 ตาํบลแมหละ  
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก เน่ืองจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดําเนินทรงงานเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการ
ตามพระราชดาํรฯิ และเยี่ยมประชาชนในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จุฬา-ธรรมศาสตร 3 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

94,010 

19 เพื่อดําเนินการปรับปรุงถนนดินเชื่อมระหวาง หมูที่ 4 บานกิ่งไมขาว  
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก เชื่อมตอพื้นที่ หมูที ่9  
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

474,413.40 

20 เพื่อดําเนินการปรับปรุงถนนดินเชื่อมระหวาง หมูที่ 1 ตําบลแมวะหลวง  
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตากและปรับปรุงสนามกีฬาตานภัยยาเสพติด  
หมูที่ 4, 5, 6 และ 7 ตาํบลทาสองยาง จังหวัดตาก 

386,052 

21 เพื่อดําเนินการปรับปรุงถนนดินทางเขาพื้นที่ หมูที่ 5 บานแมโขะ ตําบลแมสอง 
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก ซ่ึงเปนถนนดินเชื่อมระหวาง ตําบลแมสอง –  
ตําบลทาสองยาง อาํเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

624,888.40 

22 ดําเนินการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ตําบลประดาง อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก 

100,000 

23 ดําเนินการแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในพื้นทีต่ําบลยานรี ดังน้ี 
   1.แกไขปญหาอางเก็บนํ้า (หนองแพง) ถูกนํ้ากัดเซาะคันดินพังเสียหาย ทําให 
ไมสามารถกัก เก็บนํ้าได หมูที่ 4 บานหนองโสน ตําบลยานร ีอําเภอสามเงา  
จังหวัดตาก 
   2.แกไขปญหาคันดินที่ถูกนํ้าหวยแมจิก กัดเซาะคันดินพังเสียหาย ทําใหทราย 
ไหลเขาสูพื้นที่ทางการเกษตร (ที่นา) หมูที ่3 บานสามเงา ตาํบลยานรี  
อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 
    3.ฝงกลบบอขยะทั้ง 5 หมูบาน 

102,984 
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ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
24 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทศันบริเวณสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

ดานทิศเหนือสนามเทนนิสดวยการถมดินใหเทากบัระดับถนน และจัดสวนสมุนไพร
บริเวณโรงเพาะชาํกลาไม เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกผูที่มีความสนใจ 

500,000 

25 ดําเนินการปรับปรุงลานกีฬาตานภัยยาเสพติด บริเวณที่วาการอําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตลอดถึงประชาชนในพื้นที่
ไดมีสถานที่ใชในการออกกําลังกาย ตลอดจนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
หางไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ฯลฯ 

200,000 

26 ดําเนินการปรับปรุงสายทางจํานวน 3 สายทาง ดังน้ี 
  1.สายกลุมหนองปาผาก หมูที่ 8 บานหนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง เชือ่มหมูที่ 7 
บานทาทองแดง ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
  2.สายบานหนองปลาไหล หมูที่ 8 ตําบลเชียงทอง เชื่อมหมูที่ 1 บานลาดยาว 
ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
  3.สายหลังที่วาการอําเภอวังเจา – บานเดนวัว หมูที่ 4 ตาํบลเชียงทอง  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

199,721.50 

27 ดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม จากบานนาไฮ – บานอูมวาบ ตาํบลบานนา 
อําเภอสามเงา จังหวดัตากและขุดลอกสระกักเก็บนํ้าสํารอง จํานวน 2 สระ  
เพื่อชวยเหลือชาวบานในชวงฤดูแลงฯ 

120,000 

28 ดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคมจากหมูที่ 5,6,7,8 และ 9 ตาํบลแมวะหลวง 
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก เชื่อมตอหมูที ่14 ตําบลแมสอง อาํเภอทาสองยาง 
จังหวัดตากและซอมแซมสนามกีฬาตานภัยยาเสพติดเพื่อใชเปนพื้นที ่
ในการจัดกิจกรรมการนันทนาการ และการกีฬาของหมูบานอันเปนกลยุทธ 
ในการปองกันเด็กเยาวชนและประชาชนในการแพรระบาดของยาเสพตดิ 

493,712.20 

29 ดําเนินการขนยายและตดิตั้งอัฒจันทรชมการแสดงละครประกอบแสงเสียง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตากบริเวณ 
ศาลสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  ในงานตากสนิมหาราชานุสรณ เพื่อหลีกเลี่ยง 
สิ่งกีดขวางจากรานคากอนวันงานและขนยายจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นงาน 

6,983 

30 ดําเนินการขุดลอกลําหวยแมทอ ซ่ึงมีแนวเขตลําหวยเชื่อมตอและใชประโยชน 
รวมกันสองตาํบล ระหวาง ตาํบลปามะมวงและ ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เน่ืองจากปจจุบันลําหวยมีวัชพืชและเศษกิ่งไมใบไมกรีดขวางลําหวยเปนจํานวนมาก 
ทําใหลําหวยเกิดการตื้นเขินมีนํ้าไหลผานไมสะดวก มีนํ้าไมเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค- บริโภค 

100,000 

31 ดําเนินการขุดลอกคลองระบายนํ้าหนองมณีบรรพต เชื่อมตอไปยังหนองคา  
(หนองนํ้าหลังโลตัส) มีลักษณะตื้นเขินมีวัชพืชปกคุลมจํานวนมาก ทาํใหชวงฝนตก
หนักนํ้าระบายไมทัน ณ บริเวณ หนองนํ้ามณีบรรพต ถึง หนองคา ตาํบลระแหง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

8,008 
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ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
32 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเสนทางตาํบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก  

จังหวัดตาก ถึง ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก และเสนทางตาํบลหนองบัว
เหนือ อําเภอเมืองตาก จงัหวัดตาก ถึง ตาํบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก  
จังหวัดตาก โดยการลงลกูรังพรอมบดอัด เพื่อใหประชาชนสัญจรไป-มาไดสะดวก 

100,000 

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังพรอมบดอัดภายในตาํบลแมทอ จํานวน 2 สาย ดังน้ี 
  1.สายบานหวยเหลือง หมูที่ 5 ตาํบลแมทอ อําเภอเมืองตาก เชื่อมตอ  
บานผาผึ้ง หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 
  2.สายบานหวยน่ึง หมูที่ 3 ตําบลแมทอ อาํเภอเมืองตาก เชื่อมตอ  
บานปากรอง หมูที่ 6 ตาํบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

140,436 

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 13 บานตนมะมวง ตาํบลแมทอ อําเภอเมือง เชื่อมตอ  
หมูที่ 6 บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   

100,000 

35 ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีก่องรอยบังคับการและบริการจังหวัดตาก  
ใหมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามศาสตรพระราชา  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

125,061 

36 ดําเนินการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงคประจําหมูบานหมูที่ 7 บานแมวใหม 
ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตากใชประโยชนรวมกันหมูบานของตําบลดานแมละเมา 
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก มีสภาพของสนามกีฬาชํารดุ 

60,000 

37 ดําเนินการปรับพื้นที่ลูกรงับดอัดบริเวณถนนทางเชื่อมระหวางตําบลปามะมวง 
ถึงตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

100,000 

38 ดําเนินการปรับปรุงลานกีฬาตานยาเสพติดในตําบลแมทอ และตําบลดานแมละเมา 
เพื่อใหประชาชนทั้งสองตําบลไดใชประโยชนรวมกัน 

100,000 

39 ดําเนินการเตรียมพื้นที่สาํหรับการรับเสด็จ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  
บานหนองชะลาบ หมูที่ 1 ตําบลตากตก อาํเภอบานตาก จังหวัดตาก 

158,463 

40 ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีถ่นนหนทาง และเสนทางการตรวจเยี่ยม เน่ืองจาก 
มีการชาํรดุเสียหายจากปญหา อุทกภัยเกิดฝนตกหนัก ในพื้นที่ตาํบลดานแมละเมา 
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

100,862 

41 ซอมแซมสภาพถนนชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากมีฝนตกหนัก ทําใหนํ้ากัดเซาะถนน 
สายทางที ่ตก.ถ 1-0028 ทางเขาบานแมละเมา – บานปางสาน  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

18,520 

42 ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลแมกุ เชื่อมตอ
เขตเทศบาลแมกุและเทศบาลแมตาวซ่ึงมีสภาพชาํรุดเสียหายเปนหลุมเปนบอ 

310,728.80 

43 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้า  เน่ืองจากราษฎรกําลังประสบวิกฤต
ภัยแลง ในพื้นที่ตาํบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

124,361.80 

44 ดําเนินการปรับปรุงถนนทางการเกษตร สายบานแมตาวสันแป ถึงบานหวยมวง 
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก ทองทีต่ําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

18,726.40 
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56 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
45 ดําเนินการปรับปรุงถนนทางการเกษตรในเขตพื้นที่ตําบลมหาวัน  

อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 
567,722 

46 ดําเนินการปรับปรุงถนนภายในตําบลพะวอ เน่ืองจากในฤดูฝนเกิดฝนตกหนัก 
จึงทําใหถนนเกิดความเสยีหาย ทําใหประชาชนภายในตําบลพะวอ 
ไมไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และอาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 

113,893.60 

47 ซอมแซมคันดินและตลิ่งทั้งสองฝงแมนํ้าวังที่ไดรบัความเสียหายจากอุทกภัย  
หมูที่ 1,2,4 และ 5 ตําบลยกกระบัตร อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก 

100,000 

48 ซอมแซมตลิ่งสายทางความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
ที่ไดรับความเสียหาย ดังน้ี 
     1.สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย อําเภอสามเงา – บานยางโองนํ้า 
อําเภอบานตาก จงัหวัดตาก ไหลถนนพัง 
     2.สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร – บานสองแคว อําเภอสามเงา  
จังหวัดตาก ไหลถนนถูกนํ้ากัดเซาะตลิ่งเสียหาย 

100,000 

49 ดําเนินการขุดลอกหนาฝายกั้นนํ้า 1 แหง คือ ฝายจันทรแกว หมูที่ 3 บานจบป  
มีสภาพตื้นเขินไมสารมารถกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงเพื่อบรรเทาภัยแลงได  
ฝายดังกลาวสามารถผันนํ้าใหกับราษฎรเพื่อการอุปโภค บริโภค จาํนวน 3 ตําบล  
คือตําบลพระธาตุ ตําบลแมจะเรา และตําบลแมกาษา อาํเภอแมระมาด จงัหวัดตาก 
เพื่อนํากรวดทรายทองนํ้า มาทําการซอมแซมถนน 

300,000 

50 ซอมแซมถนนที่อยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสภาพถนนชํารุดเสียหายและ 
มีตนหญาปกคลุมขางทางจํานวนมาก 
     1.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0015 บานมอเกอรยาง – บานยะพอ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     2.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0016 บานเการวมไทย – บานทรพัยเจรญิ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     3.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0017 บานตลาดรวมไทย – บานผากระเจอ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     4.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0018 บานคีรีนอย – บานทรัพยอนันต 
 อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 

100,000 

51 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามหมื่น เชื่อมเขต 
องคการบริหารสวนตําบลพระธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และเชื่อมเขต
องคการบริหารสวนตําบลพะวอ อาํเภอแมสอด จงัหวัดตาก จาํนวน 4 โครงการ 

900,000 

52 ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนทานผูหญิงพรสมกุณฑลจินดา ปรับปรุงพื้นที ่และพื้นที่
สําหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร เพื่อเตรียมเตรียมการรับเสด็จ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

200,000 

 



 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

57 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
53 ซอมแซมสภาพถนนชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากมีฝนตกหนัก ทําใหนํ้ากัดเซาะถนน 

และคอสะพานชํารุด ถนนสายทางที ่ตก.ถ 1-0021 บานแมกุ – บานแมตาว  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

100,000 

54 ซอมแซมสภาพถนนชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากมีฝนตกหนัก ทําใหนํ้ากัดเซาะถนน 
และคอสะพานชํารุด ถนนสายทางที ่ตก.ถ 1-0030 บานแมจะเราสองแคว –  
บานสันปาไร อําเภอแมสอด – อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

100,000 

55 ซอมแซมสภาพถนนชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากมีฝนตกหนัก ทําใหนํ้ากัดเซาะถนน 
และคอสะพานชํารุดถนนสายทางที ่ตก.ถ 1-0023  
บานแมกุใหมทาซุง – บานแมตาวกลาง อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

100,000 

56 สภาพถนนชํารดุเสียหายอันเน่ืองมาจากมีฝนตกหนัก ทําใหนํ้ากัดเซาะถนน  
และคอสะพานชํารุด ดังน้ี 
     1.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บานแมกีด๊สามทา – บานสันปาไร  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 
     2.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บานตนผึง้ – บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก 
      3.ถนนสายทางที ่ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

100,000 

57 ซอมแซมถนนลาดยางทีอ่ยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสภาพถนนชํารดุเสียหาย 
และมีตนหญาปกคลุมขางทางจํานวนมาก 
     1.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0019 บานแมกหุลวง-บานผาร ูอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 
     2.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน-บานหวยผักหละ  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 
     3.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0022 บานหวงมวง-บานแมตาวสันโรงเรียน  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 
     4.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0023 บานแมกใุหมทาซุง- บานแมตาวกลาง  
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

100,000 

58 ซอมแซมถนนลาดยางทีอ่ยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสภาพถนนชํารดุเสียหาย 
และมีตนหญาปกคลุมขางทางจํานวนมาก 
     1.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย – บานปากหวยแมปะ 
อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 
     2.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0025 บานทาอาจ อาํเภอแมสอด จังหวดัตาก 
     3.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0026 บานวังตะเคียน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
     4.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บานแมกีด๊สามทา – บานสันปาไร  
อําเภอแมสอด – อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

100,000 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

58 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
59 ซอมแซมถนนลาดยางทีอ่ยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสภาพถนนชํารดุเสียหาย 

และมีตนหญาปกคลุมขางทางจํานวนมาก 
     1.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0029 บานตนผึง้ – บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก 
     2.ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0030 บานแมจะเราสองแคว – บานสันปาไร  
อําเภอแมระมาด  จังหวดัตาก 
     3.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
     4.ถนนสายทางที่ ตก.ถ. 1-0032 บานแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

100,000 

60 ซอมแซมถนนในพื้นที่ตําบลสามหมื่น ที่ไดรับความเสียหาย ไหลทางชํารุด  
ถนนบางจุดถูกตัดขาด ไมสามารถสัญจรได จํานวน 13 จดุ ดังน้ี 
     1.บริเวณหมูที ่4 บานแสม (กลุมบานกองคอง) ถึง หมูที่ 1 บานละเผใหม  
(กลุมบานแสมแหง) จํานวน 4 จุด 
     2.หมูที ่1 บานละเผใหม (กลุมบานกูเตอรโกล) ถึง หมูที่ 4 บานแสม  
(กลุมบานกูเตอรโกล) จาํนวน 3 จดุ 
      3.บริเวณหมูที่ 4 บานแสม (กลุมบานกูเตอรโกล) ถึง หมูที่ 2 บานขุนหวยแมทอ 
(กลุมบานเซวาลอทะ,กลุมบานกอแนลอทะ,กลุมบานเลอะทอทุทะ, 
กลุมบานกูเตอรโกล) จํานวน 6 จดุ 

200,000 

61 ซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณสองขางสายทาง 
ที่ ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน-บานสบยม (อําเภอวังเจา) และสายทางที่  
ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ-  บานวังเจา (อําเภอวังเจา) ซ่ึงมีสภาพชํารุดเสียหาย
เปนหลุมบอ 

90,000 

62 ดําเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ตาํบลชองแคบ อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก เน่ืองจากถนนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ ตาํบลชองแคบชํารดุเสียหาย 
สงผลใหราษฎรไดรับความเดือดรอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     1.ถมลูกรัง พรอมเกรดบดอัดถนนบานใหม กม.5 ตาํบลชองแคบ เชื่อม 
ถนนบานคีรีนอย ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 
      2.ถมลูกรัง พรอมเกรดบดอดัถนนบานทรัพยอนันต ตําบลชองแคบ เชื่อม 
ถนนบานผานศึกพัฒนา ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 
     3.ถมลูกรัง พรอมเกรดบดอัดถนนบานทีกะเปอ ตําบลชองแคบ เชื่อมถนน 
บานพบพระนอย ตาํบลมหาวัน อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก 
     4.เกรดบดอดัสนามกีฬากลาง ในพื้นที่ตาํบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

300,000 

 

 



 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

59 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงฯ ของ อบจ.ตาก ของยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว  
63 ซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณสองขางสายทาง 

ที่ ตก.ถ 1-0017 บานตลาดรวมไทย -บานผากระเจอ (อําเภอพบพระ)  
ซ่ึงมีสภาพชํารุดเสียหายเปนหลุมบอ 

90,000 

64 ซอมแซมหลักโคงพรอมทาสี และตดัหญาตดักิ่งไมสองขางทางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก สายทางดังน้ี 
     1.สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บานยางโองนํ้า – บานวังหวาย (อําเภอบานตาก–
อําเภอสามเงา) 
     2.สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย – บานยางโองนํ้า (อําเภอสามเงา-
อําเภอบานตาก) 
      3.สายทางที ่ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย – บานสามเงา (อาํเภอสามเงา) 
จังหวัดตาก 
      4.สายทางที ่ตก.ถ 1-0013 บานดงลาน – บานวังหมัน (อําเภอสามเงา) 
จังหวัดตาก 

90,000 

65 ซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณสองขาง  
สายทางที ่ตก.ถ 1- 0014 บานวังไคร –บานสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
ซ่ึงมีสภาพชํารุดเสียหายเปนหลุมบอและมีตนหญาปกคลุมเปนจํานวนมาก 

98,000 

66 ซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณสองขาง ดังน้ี 
     1.สายทางที่ ตก.ถ 1- 0003 บานลานขวาง – บานนํ้ารึม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
     2.สายทางที่ ตก.ถ 1- 0004 บานคลองขยางโพรง – บานมาบปาแฝก  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
     3.สายทางที่ ตก.ถ 1- 0005 บานตลกุกลางทุง – บานพุสะแก  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
     4.สายทางที่ ตถ.ถ 1- 0006 บานบอไมหวา – บานตลุกกลางทุง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

98,000 

67 ปรับปรุง บด อัด ถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นทีต่ําบลคีรรีาษฎร หมูที่ 1-13  
ตําบลคีรรีาษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

500,000 

68 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทาง ดังน้ี 
     1.ปรับปรุงถนนลูกรงัสาย บานทรพัยเจริญ ตาํบลวาเลย – บานผากระเจอ  
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 
     2.ขุดลอกลําเหมืองสงนํ้าตื้นเขินจาก บานแมออกฮู บานวาเลยเหนือ 

500,000 

69 ปรับปรุงพรอมเทลูกรังบดอัดถนนขนสงพืชไรในหมูบาน ตําบลคีรรีาษฎร  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

500,000 

70 ปรับปรุงลานกีฬาสาธารณะ บริเวณบานปาหวาย หมูที่ 3 ตําบลคีรรีาษฎร  
อําเภอพบพระ จังหวัดตากเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งประชาชนในพื้นทีไ่ดมีสถานที่ใชในการออกกําลังกาย 

500,000 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

60 

ตารางท่ี 30 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชนํ้ามันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่นที่ขอรับ 
การสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ หนวยงานท่ีรองขอ 

1 ดําเนินการขนยายทรายจัดทําแทนพระบรมฉายาลักษณ ร.9  
พรอมปลูกดอกดาวเรืองโดยรอบแทน ฯลฯ ออกจากบริเวณ 
วัดชลประทานรังสรรค อาํเภอสามเงา จังหวดัตาก 

เทศบาลตําบลสามเงา 

2 ดําเนินการขุดบอเก็บนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค พรอมทั้งปรับพื้นที่กอสราง 
สวนสุขภาพและพักผอนเปนสถานที่ออกกําลังกายภายในบริเวณ 
กองกําลังนเรศวร คายวชิรปราการ ตาํบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

3 ดําเนินการขุดบอขยะ บริเวณ หมูที่ 5 ตาํบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก เพื่อแกไขปญหาการกาํจดัขยะในพื้นที่ตําบลเกาะตะเภา ฯลฯ 

อบต.เกาะตะเภา 

4 ดําเนินการขุดลอกลําหวยและทําคันดิน เพื่อกักเก็บนํ้าในลําหวยแมระมาด 
และลําหวยขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลแมระมาด 

5 ดําเนินการขุดดินซอมแซมเหมืองนอย ในพื้นที่ ม.1 บานแมหละไทย  
ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

อบต.แมหละ 

6 ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ (หนองแมวใหญ) หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี ้ 
ตําบลตากออก อาํเภอบานตาก จังหวดัตาก 

อบต.ตากออก 

7 ขุดลอกทรายรองแมนํ้าปง เพื่อใชในการจดังานประเพณีลอยกระทงสาย 
แขงเรือพายโบราณ บริเวณในเขตพื้นที่ ม.6 ตาํบลตากออก  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลบานตาก 

8 ปรับปรุงภูมิทัศนริมทางถนนพหลโยธิน (สายเกา) หนาทางเขา 
โรงเรียนประชาพัฒนาและสํานักงานองคการบรหิารสวน ตําบลตากออก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อบต.ตากออก 

9 ปรับพื้นที่บริเวณอูรุงเจรญิ (เกา) ม.5 บานทาตะครอ และบริเวณขางโรงสีขาว
วาสนาพาณิช หมู 2 บานคลองเชียงทองตําบลประดาง อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพรอมสถานที่ในการจอดรถใหกับผูมารวมงาน 
พิธีถวายดอกไม จันทนฯ 

อบต.ประดาง 

10 ปรับปรุงพื้นที่โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานและซอมแซมแนวตลิ่ง 
ขางศาลาประชาคมหมูบาน ม.1 บานปายางตก ตําบลยานร ีอําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

อบต.ยานร ี

11 ซอมแซมลําเหมืองหวยข้ีนา หมูที่ 2 ตําบลแมระมาด อาํเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก 

อบต.แมระมาด 

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนซอยหลังโรงพยาบาลบานตาก 
ถึงหนองพระบาทใต หมูที่ 7 ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลบานตาก 

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เสนทาง หมูที่ 12 และ หมูที่ 13 ตําบลแมสอง 
อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยพื้นที่ดังกลาว
เชื่อมตอระหวาง ตาํบลแมสอง และตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

อบต.แมสอง 

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินเชื่อมระหวางหมูบานและภายในหมูบานฯ  
ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดตาก 

อบต.บานนา 



 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

61 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

ตารางท่ี 30 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชนํ้ามันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่นที่ขอรับ 
การสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ หนวยงานท่ีรองขอ 

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังในพื้นทีต่ําบลหนองบัวใต อาํเภอเมือง จังหวดัตาก 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต 

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 7 , 8 และ 9 ตําบลสมอโคน  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อบต.สมอโคน 

17 พัฒนาปรับปรุงระบบงานสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก ถนน ระบบนํ้า  
ระบบไฟฟา ฯลฯ เพื่ออํานวยความสะดวกตามสมควรแกพระสงฆ 
และพุทธศรัทธาญาติโยม ภายในสํานักงานมูลนิธิโพธิฆเนสโร  
ตําบลไมงาม อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

18 ดําเนินการแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในพื้นทีต่ําบลยานรี อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ดังน้ี 
     1.แกไขปญหาอางเกบ็นํ้า (หนองแพง) ถูกตัดเซาะคันดินพังเสียหาย  
ทําใหไมสามารถกักเก็บนํ้าได 
     2.ปรับภูมิทัศน บริเวณที่จะดาํเนินการกอสรางตลาดประชารัฐ  
(ปรับพื้นที่และถมดิน) 
     3.ขุดลอกแกมลิง 
     4.ขุดลอกตะกอนดินหนาฝายนํ้าลน 

อบต.ยานร ี

19 ปรับปรุงพื้นที่ทํานาปลูกขาว โครงการตามนโยบาย “ตากจังหวดัตนแบบการ
จัดการอาหารคุณภาพในโรงเรียน”บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 2  
วัดดอนมูลชัย ตาํบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวดัตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

20 ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางแมนํ้าปง เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ 
แหลงทองเที่ยวบริเวณกาดตาตง หมูที่ 6 ตําบลตากตก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลบานตาก 

21 ปรับเกรดถนนสายทางไปสนามกีฬาและบริเวณภายในสนามกีฬา 
ตําบลไมงาม หมูที ่1 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จงัหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

22 กําจัดผกัตบชวาวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแหลงนํ้าตางๆ ใหเกิดความสะอาด 
ไมบดบังผิวนํ้า ซ่ึงจะกอเกิดปญหานํ้าเนาเสียปดกั้นการไหลเวียนนํ้าของนํ้า 
ทั้งน้ีเพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแกไขปญหาดังกลาว 
จึงจัดทาํโครงการขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลองสาธารณะบริเวณคลองสามวา
สายหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมูลชัย อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

23 โครงการการจดัเก็บวัชพชืและผักตบชวาบริเวณ คูคลองสาขาขางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก หมูที่ 7 ตาํบลไมงาม อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

24 ขุดลอกคลองตาตวนและคลองวัดโคกพลู เพือ่เปนการปองกันนํ้าทวมขัง 
ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวดัตาก 

เทศบาลตําบลเมืองตาก 

25 ขุดลอกลํารางสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลนํ้ารึม อาํเภอเมือง จังหวัดตาก  
ตามมตกิารประชุมการเตรียมการปองกัน และแกไขปญหา อุทกภัย  
และดินถลม จังหวัดตาก 

อบต.นํ้ารึม 
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ตารางท่ี 30 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชนํ้ามันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่นที่ขอรับ 
การสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ หนวยงานท่ีรองขอ 

26 ใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่  
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.โปงแดง 

27 ปรับปรุงสภาพบอจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณหมูที่ 5 บานชะลาด  
ตําบลปามะมวง ซ่ึงปจจบัุนมีกองขยะ เศษสิ่งปฏิกูลและวัชพืชตางๆ  
เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก จากการเก็บขนขยะจากชุมชนมาจัดเก็บไวอยาง
ตอเน่ือง 

อบต.ปามะมวง 

28 ดําเนินการขนยายวัสดุลกูรัง ภายในเขตพื้นที่ตาํบลมหาวัน อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

อบต.มหาวัน 

29 ปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน เพื่อรองรับกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

30 ดําเนินการถมยางพื้นที่ในวัดและในหมูบาน หมูที่ 1 บานหวยยะอุ จํานวน 4 
สาย ดังน้ี 
     สายที่ 1 ตั้งแตหนากุฏิถึงเมรุ กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
     สายที่ 2 ตั้งแตบริเวณขางวัดไปถึงเมรุ กวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 
     สายที่ 3 ตั้งแตศาลากลางบานไปถึงถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร 
     สายที่ 4 ตั้งแตบริเวณขางบานนางบัวจันทร วงษษา ถึง ศาลเจา กวาง 3 
เมตร ยาว 55 เมตร   

อบต.ดานแมละเมา 

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางการเกษตรและทางสัญจรภายในตําบลดานแม
ละเมา ทั้ง 10 หมูบานเพื่อสรางความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนใน
ตําบลดานแมละเมา อาํเภอแมสอด จังหวดัตาก 

อบต.ดานแมละเมา 

32 ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ไดรับความเสียหาย หมูที ่6 บานหวยจะกือ หมูที่ 7 
บานธงชัย และหมูที่ 8 บานหวยปลาหลด อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

อบต.ดานแมละเมา 

33 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรในเขตพื้นที่ตาํบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 

อบต.มหาวัน 

34 ปรับปรุงพื้นที่ถนนหนทาง ตลอดเสนทางการตรวจเยี่ยม และปรับปรุงพื้นที่
บริเวณเสนทางสัญจรเขาออกหมูบานหวยปลาหลด หมูที่ 8 ตาํบลดานแมละ
เมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

อบต.ดานแมละเมา 

35 ปรับพื้นที่สําหรับกอสรางโรงสีขาวชุมชนใหบริการสีขาว ผลติและจําหนาย
ขาวสารเพื่อสรางอาชพีและรายไดใหคนพิการในตาํบลพะวอ อาํเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

อบต.พะวอ 

36 ซอมแซมถนนในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง ซ่ึงไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
พายุ “เซินติญ”ตามประกาศจังหวดัตากลงวันที ่3 สิงหาคม 2561 เพื่อแกไข
ปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลทุงหลวง 

เทศบาลตําบลทุงหลวง 
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ตารางท่ี 30 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชนํ้ามันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่นที่ขอรับ 
การสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ หนวยงานท่ีรองขอ 

37 ซอมแซมลําเหมืองหวยข้ีนา หมูที่ 2 ตําบลแมระมาด อาํเภอแมระมาด จงัหวัด
ตาก 

อบต.แมระมาด 

38 ปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางเขาในหมูบานและภายในหมูบาน ตําบลอุมผาง 
อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

อบต.อุมผาง 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ในประเด็นตางๆ 
ดังตารางที่ 31 
ตารางท่ี 31 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดังน้ี   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กจิกรรม 

250 3.78 0.73 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กจิกรรม 

250 3.68 0.65 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 3.76 0.65 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 3.84 0.58 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 3.76 0.84 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 3.76 0.74 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

250 3.82 0.65 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 3.74 0.63 มาก 

รวม 250 3.77 0.39 มาก 

จากตารางที่ 31   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก                  
(คาเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.84) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 3.82) และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.78) ตามลําดับ และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.68) 
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  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป            
(พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม   
(ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลีย่นแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) และแกไข (ครั้งที่1) จํานวน 81 โครงการ  เปนเงิน 61,406,050 บาท         
นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 70 โครงการ เปนเงิน จํานวน 
50,601,550.- บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 47,558,006.79 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 62 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาทองถ่ิน 99,100 

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 
1.ครุภัณฑดนตร ี
- เทศบาลนครแมสอด 
- โรงเรียนหนองนกปกกา 
- โรงเรียนบานหนองกะโห 
- โรงเรียนบานนํ้าดวน 
- โรงเรียนบานทาเล 
- โรงเรียนบานนาโบสถ 
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก 
- โรงเรียนแมระมาดราษฎรบํารุง 
- โรงเรียนบานหวยบง 
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย 
-  โรงเรียนหวยนํ้านักวทิยา 
- โรงเรียนบานแมระเมิง 
- โรงเรียนบานแมพล ู
- โรงเรียนชุมชนแมระวานสองแคว 
- โรงเรียนดงซอมวิทยา 
- โรงเรียนบานจกปก 
- โรงเรียนบานแมกุหลวง 
- โรงเรียนชวูิชาราษฎร 
- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 
- โรงเรียนแมปะวิทยา 
- โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม 
-โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เทศบาลนครแมสอด 

 
 
 

500,000 
100,000 
100,000 

70,000 
70,000 

300,000 
350,000 
120,000 
200,000 
327,750 
100,000 
300,000 
100,000 
200,000 
100,000 

19,000 
50,000 
80,000 

300,000 
300,000 
360,000 
100,000 

 
363,610 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- โรงเรียนตลุกกลางทุง 
- โรงเรียนอนุบาลตาก 
- โรงเรียนบานเนินมะลื่น 
- โรงเรียนบานหนองรม 
- โรงเรียนบานหนองกระทุม 
- โรงเรียนบานลานเต็ง 
- โรงเรียนบานสะแกเครอื 
- โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม 
- โรงเรียนบานหนองกระโห 
- โรงเรียนบานสามเงา 
- โรงเรียนบานโสมง 
- โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม 
- โรงเรียนบานสบยม 
- โรงเรียนบานหนองปลาไหล 
- โรงเรียนบานทาตะครอ 
- โรงเรียนบานวังตําลึง 
- โรงเรียนบานแมโกนเกน 
- โรงเรียนบานแมตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 
- โรงเรียนบานแมตาวแพะ 
- โรงเรียนบานนํ้าหอม 
- โรงเรียนบานขุนหวยนกแล 
- โรงเรียนทานผูหญิงพรสม 
- โรงเรียนบานพะละ 
- โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ 
- โรงเรียนบานหมื่นฤาชยั 
- โรงเรียนตชด.บานแมออกฮ ู
- โรงเรียนบานแมโพ 
- โรงเรียนบานแมสละ 
- โรงเรียนบานหวยนกกก 
- โรงเรียนบานแมสละเหนือ 
- โรงเรียนบานแมสลิดหลวง 
- โรงเรียนบานแมอุสุ 
- โรงเรียนบานหนองบัว 
- โรงเรียนบานแมกลองเกา 
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100,000 

50,000 
100,000 

90,000 
90,000 
90,000 
90,000 

100,000 
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100,000 
100,000 
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200,000 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- โรงเรียนบานแมพล ู
- โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น 
- โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- วิทยาลัยเทคนิคตาก 
- วิทยาลัยเทคนิคแมสอด 
- กศน.อาํเภอทาสองยาง 
3. ครุภัณฑสื่อมัลติมีเดีย 
- อบต.ทาสายลวด 
- โรงเรียนบานหวยมวง 
4. สื่อหองเรียนอัจฉริยะ 
- เทศบาลตาํบลแมตาว 
- โรงเรียนบานโปงแดง 
- โรงเรียนบานชะลาดระฆัง 
- โรงเรียนบานนํ้าดิบพิทยาคม 
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ 
- เทศบาลตาํบลแมกุ 
- โรงเรียนแมปะใต 
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก 
- โรงเรียนบานแมกาษา 
- โรงเรียนบานปาไรเหนือ 
- โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว 
- โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
- โรงเรียนบานแมอมก ิ
- โรงเรียนชุมชนบานแมยะ 
- โรงเรียนบานคลองหวยทราย 
6.ครุภัณฑคอม ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ เครื่องเสียง  
เครื่องฉาย 
- โรงเรียนบานทาไมแดง 
- โรงเรียนชุมชนบานวังหิน 
- โรงเรียนบานจกปก 
- โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
- โรงเรียนบานแมออกผาร ู
- โรงเรียนบานวาเลย 

 
 
 

100,000 
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200,000 
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100,000 
 

100,000 
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200,000 
200,000 
198,110 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
7. ครุภัณฑกีฬา (เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนกลางแจง) 
- อบต.แมกาษา 
- โรงเรียนบานเกาะอายดวน 
- โรงเรียนบานหวยพล ู
- โรงเรียนบานฉลอม 
- โรงเรียนบานดงยาง 
- โรงเรียนบานใหม 
- โรงเรียนสวางวทิยา 
- โรงเรียนบานตะเคียนดวน 
- โรงเรียนบานแมปะใต 
- โรงเรียนแมสอด 
- โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
- โรงเรียนบานปูแป 
- โรงเรียนญาณวิศิษฎ 
- โรงเรียนบานปางสาน 
- โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 61 
- โรงเรียนบานธงชัย 
- โรงเรียนบานหวยปลาหลด 
- โรงเรียนบานหวยหินฝน 
- โรงเรียนบานแมปะเหนือ 
- โรงเรียนบานหัวฝาย 
- โรงเรียนบานแมละเมา 
- โรงเรียนบานแมออกผาร ู
- โรงเรียนบานตนผึ้ง 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
8. สื่อหองสมุด 
- โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย 
- โรงเรียนบานแมกุเหนือ 
- โรงเรียนบานหนองบัวใต 
- โรงเรียนบานโสมง 
- โรงเรียนบานยะพอ 
- โรงเรียนชุมชนบานพบพระ 
- โรงเรียนวังเจาวิทยาคม 
- กศน.อาํเภอบานตาก 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

2 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
9. ตอเติมอาคารเรียน 
- โรงเรียนบานแมตาวใต 
- โรงเรียนบานมอเกอ 
10. ครุภัณฑฝกอาชีพ 
- โรงเรียนบานแมตาวใต 
- โรงเรียนตชด.คายพระเจาตากสงเคราะห 2 
- โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 

 
 

 
598,000 
100,000 

 
200,000 
100,000 
100,000 

3  
โครงการฝกอบรมและพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สูมาตรฐานมืออาชีพ 
790,620 

4  
โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด เนตรนาร ี

เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
99,962 

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 399,885 

6 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 99,392 

7 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 398,830 

8 โครงการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริมและพฒันาทักษะอาชพี 69,995 

9 โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศกึษาสี่ป 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก 
58,360 

10 โครงการสงเสริมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 123,685 

11 โครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 
237,441 

12 โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชพีในภาคการเกษตร

จังหวัดตาก 
1,251,967 

13 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 326,097 

14 โครงการฝกอบรมสงเสรมิคุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอม 

แกอาสาสมัครสาธารณสขุ 
793,775 

15 โครงการฝกอบรมเพือ่พฒันาการจัดการสขุาภิบาลอาหาร 

แกอาสาสมัครสาธารณสขุ 

599,900 

16 โครงการฝกอบรมปองกนัควบคุมโรคตดิตอที่สาํคัญ 299,520 

17 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเครือขายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 901,869 

18 โครงการฝกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข 599,875 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

19 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 1,197,740 

20 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 699,595 

21 โครงการควบคุมปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) 

- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.แมกาษา อาํเภอแมสอด 

- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.ยะพอ อําเภอพบพระ 

 
200,000 

50,000 

22 โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสาํนึกดานการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว 

597,995 

23 โครงการฝกอบรมการพฒันาศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครวั 200,000 

24 โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําร ิ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว 

399,920 

25 โครงการฝกอบรมสงเสรมิพัฒนาการสรางอาชพีของสตร ี

และบุคคลในครอบครัว 

1,835,905 

26 โครงการฝกอบรมสงเสรมิการดูแลสุขภาพอนามยัที่ด ี

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

259,000 

27 โครงการฝกอบรมสงเสรมิการอนุรักษทรพัยากร 

สิ่งแวดลอมของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

239,950 

28 โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว 

299,795 

29 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 98,760 

30 โครงการฝกอบรมสงเสรมิการเพิ่มศกัยภาพใหกับผูสูงอาย ุ 450,000 

31 โครงการฝกอบรมเครือขาย/ชมรมผูสูงอาย ุ 49,080 

32 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะ 

ทางรางกายใหกับเด็กและเยาวชน 

98,870 

33 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

เยาวชน 

399,700 

34 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ด ี

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน 

399,700 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทาง

ประชารัฐ 

263,952 

36 โครงการรวมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวดัตาก 3,278,211.79 

37 โครงการจดังานตากสินมหาราชานุสรณ จงัหวัดตาก 

ประจําป พ.ศ. 2560 - 2561 

2,000,000 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

38 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผามง จังหวัดตาก 749,125 

39 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ  

จังหวัดตาก 

449,970 

40 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผาเครือไตจังหวดัตาก 100,000 

41 โครงการรวมสืบสานประเพณีข้ึนธาตุ จังหวดัตาก 310,000 

42 โครงการรวมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ จังหวัดตาก 90,000 

43 โครงการรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต จังหวดัตาก 250,000 

44 โครงการรวมสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ จังหวัดตาก 305,000 

45 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือพิธกีรรมทางดานศาสนา 15,000 

46 โครงการฝกอบรมสงเสรมิใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

799,120 

47 โครงการฝกอบรมสงเสรมิใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

136,000 

48 โครงการฝกอบรมสงเสรมิใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาคริสตในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

165,066 

49 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะพธิีกรรมทางดานศาสนากิจ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

575,819 

50 โครงการฝกอบรมสงเสรมิใหความรูดานธรรมศึกษา บาลีศึกษา 

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

564,460 

51 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูลดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 

98,990 

52 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาตพิันธุ

จังหวัดตาก 

395,390 

53 โครงการรวมสืบสานประเพณีบวงสรวง  

และสรงนํ้าศาลหลักเมืองเกาจังหวัดตาก 

47,075 

54 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 

99,175 

55 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 

192,825 

56 โครงการจดังานราชพธิ,ี งานรัฐพธิ,ีงานวันสาํคัญของชาต ิ

และงานรับเสด็จฯ 

1,290,665 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

57 โครงการสงเสริมการปลกูพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 213,735 

58 โครงการจดังานวันเกษตรแฟร 198,400 

59 โครงการภูมิปญญาไทยทาํนา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 91,240 

60 โครงการสงเสริมการผลติปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน 71,445 

61 โครงการสนับสนุนการจดังานวนัเกษตรพบพระ 150,000 

62 โครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ 100,000 

ตารางท่ี 33 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชวีิต 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 โครงการตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง 8,000 

2 โครงการจดัทําเอกสารคูมือเกษตรปลอดภัย 76,000 

3 โครงการจดัทําหองประวตัิศาสตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

870,000 

ตารางท่ี 34 แสดงโครงการทีย่กเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
  

โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  

เน่ืองจากมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และมีมติ 
ใหปรับกิจกรรมการประกวดศูนยบริการฯ มาเปน       
การประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเดนแทน
จึงสงผลใหคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑการประกวด 
และไมสามารถดําเนินการประกวดได 

2 
  

โครงการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภายในจังหวัดตาก 

เน่ืองจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน ดาํเนินการ
จัดอบรมหลักสูตรดังกลาวแลว  

3 
 
  

โครงการประสานการจดัทําแผนพัฒนา

การศกึษาสี่ปขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวดัตาก
ไมไดสงโครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกับการศึกษาที่เกนิ
ศักยภาพใหกับ อบจ.ตาก เพราะเปนเรื่องใหมสําหรับ
อปท.ในการดําเนินงานประสานการจดัทําแผนพฒันา

การศกึษา จึงไมสามารถดําเนินดังกลาวได 

4 
 
  

โครงการอุดหนุนวิทยาลยัโพธิวชิชาลัย เน่ืองจากเกิดความคลาดเคลื่อนของข้ันตอนการ
ดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนในการสรางพิพธิภณัฑ   
เชิงนิเวศกะเหรี่ยงจังหวัดตาก   

ตารางท่ี 34 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชวีิต 
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 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

5 
 
 
 
  

โครงการสนับสนุนการสงเคราะหผูปวย 

ที่ยากไรของ อบจ.ตาก 

เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมมีผูปวยยากไร
ที่ผานหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการดวนที่สดุ            
ที่มท 0808/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการสงเคราะหผูปวยยากไรขององคการบริหาร 
สวนจังหวัด 

6 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 
ใหแกหนวยงานราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายใน 
จังหวัดตาก 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 - ทต.พบพระ 

เน่ืองจากเทศบาลตําบลพบพระ ไมไดดาํเนินการบรรจุ
โครงการที่ขอรับการอุดหนุนไวในแผนพัฒนาการศึกษา 
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาสี่ปของ
เทศบาลตําบลพบพระ (พ.ศ.2561-2564) 
  

7 โครงการควบคุมปองกันโรค 
ความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) 
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.บานทาไมแดง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เน่ืองจากทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
บานทาไมแดง อยูระหวางดําเนินการจดัหาอุปกรณ
ทางการแพทยเอง  

หมายเหต ุ   โครงการลําดับที่ 6 และ 7 เปนการยกเลิกเฉพาะกิจกรรมของโครงการเงินอุดหนุนเทาน้ัน  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  
ในประเด็นตางๆ ดังตารางที ่35 
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ตารางท่ี 35   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดดังน้ี   

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 224 3.66 1.01 มาก 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 
ของโครงการ/กจิกรรม 

224 3.66 0.92 
มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 224 3.67 0.92 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ใหประชาชนทราบ 

224 3.59 0.95 
มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

224 3.58 0.91 
มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  224 3.67 0.99 มาก 

7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข 
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

224 3.70 0.96 
มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  224 3.76 1.02 มาก 

รวม 224 3.66 0.87 มาก 

จากตารางที่ 35  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.76) รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา         
ของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 3.70) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และ
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.58) 

 

 

 

 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) จํานวน 55 
โครงการ เปนเงิน 66,998,450 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  
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จํานวน 44 โครงการ เปนเงิน จํานวน 23,275,450.- บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 8,659,056.89 บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 36 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1  โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 
โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 36 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ีการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   

  ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง 

1 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 233,774 

2 โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

14,300 

3 โครงการประสานการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จังหวัดตาก 675 

4 โครงการบริหารจัดการศนูยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน Clinic Center อบจ.ตาก 

10,640 

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

274,851.40 

6 โครงการปฐมนิเทศขาราชการลกูจาง และพนักงานจางของ อบจ.ตาก ไมเบิกจายงบประมาณ 

7 โครงการฝกอบรมดานคณุธรรมและจริยธรรมของบุคลากรอบจ.ตาก 43,140 

8 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการอบจ.ตาก 47,745 

9 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจางอบจ.ตาก 63,760 

10 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร อบจ.ตาก 

269,435 

11 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน 18,810 

12 โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลกูจางประจําและ 
พนักงานจาง ของ อบจ.ตาก 

176,980 

13 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานตามหลักกจิการบานเมืองที่ดี 148,244 

14 โครงการจางที่ปรึกษาสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการอบจ.ตาก 100,000 

15 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ 456,000 

16 โครงการจดัทําวารสาร อบจ.ตาก 291,200 

17 โครงการจดัทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 40,000 

18 โครงการจดัทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 90,000 

19 โครงการจดัทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป 95,000 

20 โครงการจดัทําปายประชาสัมพันธ (คัตเอาท) 504,560 

ตารางท่ี 36 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ีการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)   

  ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง 

21 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 106,069.90 
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22 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 292,494 

23 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง 419,585 

24 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํและประสานแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก 

201,316.75 

25 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจดัทาํแผนชุมชน 

140,405 

26 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ผูบริหารและผูนําทองถ่ินในจังหวัดตาก 

595,435 

27 โครงการสงเสริมพัฒนาศกัยภาพผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆและประชาชน 

2,372,040 

28 โครงการสรางจิตสาํนึกปกปองสถาบันของชาติเพื่อสรางความสมานฉันท 99,850 

29 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน 149,890 

30 โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถ่ิน 283,770 

31 โครงการฝกอบรมเพิ่มพนูทักษะการใชภาษา 
เพื่อการเปนนักประชาสมัพันธแบบมืออาชีพ 

92,837 

32 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ อบจ.ตาก พบประชาชน 80,340 

33 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดตาก 72,890 

34 โครงการจดังานวันตอตานยาเสพติด   45,000 

35 โครงการสงเสริมปองกันและแกปญหายาเสพติดจังหวัดตาก 393,850 

36 โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 341,169.84 

 
ตารางท่ี 37 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการที่ด ี               
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   

   ลาํดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการจดัทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก 93,000 

 

 
ตารางท่ี 38 แสดงโครงการที่ยังไมไดดาํเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ีการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย      

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการกอสรางศูนยจกัรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 9,060,000 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการอบจ.ตาก 1,500,000 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมสํานักงานองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 2,000,000 

ตารางท่ี 39 แสดงโครงการทีย่กเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการทีด่ี การจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย      

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทํา
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เพื่อบูรณาการจดัทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
 
 
  

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559กาํหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) โดยใหใชแผนดังกลาวครอบคลุม
เปนระยะเวลาสี่ปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
สวนองคการบริหารสวนจังหวัดดาํเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

2 
 
  

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสภาทองถ่ินในจังหวัดตาก 
  

เน่ืองจากเปนโครงการทีต่องรวมดําเนินการกับสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดตากซ่ึงจากการประสานงาน ปรากฎวา
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตากมีชวงเวลาดําเนินการ     
ไมสัมพันธกับองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก  

3  
โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

เน่ืองจากยังไมมีประกาศ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้ง   

4 
  

โครงการสงเสริมประชาธปิไตย 
  

เน่ืองจากขณะน้ีอยูระหวางรอประกาศใชกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ีการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวดัตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัด
ตาก ตอการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 40 

ตารางท่ี 40 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการทีด่ี การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดดังน้ี   
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การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

222 4.65 0.62 มากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู 
ขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

222 4.59 0.68 มากที่สุด 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

222 4.62 0.59 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

222 4.62 0.62 มากที่สุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ 
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

222 4.62 0.63 มากที่สุด 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  222 4.65 0.53 มากที่สุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู 
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

222 4.62 0.63 มากที่สุด 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ 
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

222 4.62 0.63 มากที่สุด 

รวม 222 4.62 0.61 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 40 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และมีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.65) รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ,มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ ,การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ,ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.62) ตามลําดับ 
และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.59) 

 
 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา   มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) และแกไข (ครั้งที่1)  จํานวน 25 โครงการ  เปนเงิน 13,250,000 
บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 21 โครงการ เปนเงิน 
จาํนวน 6,688,000.- บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 4,990,932.38 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 18 
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โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ 
จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 41 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกฬีา   

 ลําดับท่ี โครงการ        งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการจดันิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก ไมเบิกจายงบประมาณ 

2 โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวดัตาก ไมเบิกจายงบประมาณ 

3 โครงการฝกอบรมผูประกอบการดานบริการการทองเที่ยวรองรับ 
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

136,299 

4 โครงการมัคคุเทศกคืนถ่ิน 90,565 

5 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 420,000 

6 โครงการวันอนุรกัษชางไทย 80,000 

7 โครงการรถไฟนําเที่ยว 828.18 

8 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 500,000 

9 โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ 150,000 

10 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร 150,000 

11 โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา 100,000 

12 โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 40,200 

13 โครงการฝกอบรมการบรหิารและใหบริการสนามกีฬา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

181,100 

14 โครงการฝกอบรมทกัษะการเลนกีฬาข้ันพื้นฐาน  
ใหแกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก 

97,170 

15 โครงการแขงขันกีฬา-กรฑีานักเรยีน เยาวชน หรอืประชาชนระดับอําเภอ 1,048,827 

16 โครงการการสงเสริมจดักิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทาํชื่อเสียง 
ผูใหการสนับสนุนหรือทาํประโยชนดานกฬีาของจังหวัดตาก 

16,900 

17 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 1,033,380 

18 โครงการการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย  
กีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาต ิ

400,000 

 
 
 
ตารางท่ี 42 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 490,000 

 

ตารางท่ี 43 แสดงโครงการที่ยังไมไดดาํเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา   



 

1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 

79 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงพลศึกษา 1000 ที่น่ัง 1,000,000 

 
ตารางท่ี 44 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
  

โครงการแขงขันกีฬาโดยเปนเจาภาพหรือ
รวมกับองคกรอื่นหรือสงนักกีฬาเขารวม 
แขงขันในนาม องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก หรือในนามจังหวดัตาก 

เน่ืองจากไมมีทีมนักกีฬาในการจัดสงเขารวมการแขงขัน 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข   
ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 45 

ตารางท่ี 45   แสดงความพงึพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก ในยุทธศาสตร        
การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา ไดดังน้ี 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 
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80 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กจิกรรม 

250 3.94 0.79 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กจิกรรม 

250 3.98 0.74 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 3.96 0.72 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 4.00 0.57 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 3.96 0.53 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 3.98 0.65 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

250 4.12 0.59 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 3.92 0.56 มาก 

รวม 250 3.98 0.40 มาก 

จากตารางที่ 45 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.98)  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ย 4.00) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.98) ตามลําดับ และประโยชน     
ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.92) 

 

 

 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 
1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 
5,400,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 9 
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81 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

โครงการ เปนเงิน จํานวน 3,414,000.- บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 2,455,384.00 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน  8 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 46 แสดงโครงการแลวเสรจ็ของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม    

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก 563,325 

2 โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 198,700 

3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 191,200 

4 โครงการฝกอบรมสรางจติสํานึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

919,153 

5 โครงการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย 110,563 

6 โครงการประกวดปาชมุชน 130,220 

7 โครงการปลูกตนไม 99,525 

8 โครงการจติอาสาเพือ่การพัฒนาลาํนํ้ากับชีวติบนวิถีแหงความพอเพียง 
เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชนจังหวัดตาก 

44,100 

 
 
ตารางท่ี 47 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก 

198,598 

 

 

 

 

 

 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจงัหวัดตาก ตอการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 48 

ตารางท่ี 48  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก ในยุทธศาสตร         
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ไดดังน้ี   
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การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กจิกรรม 

224 3.34 1.43 ปานกลาง 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กจิกรรม 

224 3.31 1.24 ปานกลาง 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

224 3.34 1.32 ปานกลาง 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

224 3.34 1.41 ปานกลาง 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

224 3.28 1.26 ปานกลาง 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  224 3.19 1.36 ปานกลาง 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

224 3.28 1.55 ปานกลาง 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

224 3.44 1.54 มาก 

รวม 224 3.32 1.27 ปานกลาง 

จากตารางที่ 48 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.32) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.44) รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ,มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ย 3.34) และมี     
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.31) ตามลําดับ และมี            
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.19) 

 

 

รายการครุภัณฑ มีรายการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 3) ,เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) และ
แกไข (ครั้งที่1) จํานวน 111 รายการ  เปนเงิน 41,317,450 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 70 รายการ เปนเงิน จํานวน 27,435,500.- บาท และใชจายจริงจํานวน
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83 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 

ทั้งสิ้น 15,256,376.00 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 51 รายการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 รายการ       
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 15 รายการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  3 รายการ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 49 แสดงรายการจดัซ้ือครุภัณฑทีด่ําเนินการแลวเสร็จ  

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

 
1 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
จางเหมาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตภายใน 
อาคารสํานักงาน อบจ.ตาก 

 
315,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 21,790 

3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จาํนวน 1 เครื่อง 1,125 

4 เครื่องสแกนเนอร สําหรบังานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2  
จํานวน 1 เครื่อง 

13,250 

5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 3  
จํานวน 1 เครื่อง 

12,800 

 
6 

กองแผนและงบประมาณ 
จัดซ้ือโทรศพัท ชนิดโชวเบอรจํานวน 1 เครือ่ง 

 
790 

7 จัดซ้ือตู 2 ชั้น ดานบนโลง ดานลางบานเปดปด 
ขนาด 80x40x160 ซม. จํานวน 2 หลัง 

 
14,100 

8 จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 1 เครือ่ง 18,626 

9 จัดซ้ือโนตบุคสําหรับประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง 21,000 

10 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครือ่ง 11,790 

11 จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network   
จํานวน 1 เครื่อง 

7,750 

12 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จาํนวน 4 เครื่อง 4,500 

 
13 

สํานักการชาง 
จัดซ้ือชุดโซฟา จาํนวน 1 ชดุ 

 
18,000 

14 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาจํานวน 1 เครื่อง 18,800 

15 จดัซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบฝงฝาเพดานแบบ 4 ทิศทาง 
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 

109,800 

16 จัดซ้ือผาเต็นท ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 5 ผืน 62,000 

17 ติดตั้งเครื่องบันทึกการเดนิทางของรถที่ใชในกิจการสํานักการชาง  
จํานวน 5 เครื่อง 

45,475 

18 จัดซ้ือเครื่องเสียงพรอมลาํโพงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด 29,000 

 
ตารางท่ี 49 แสดงรายการจดัซ้ือครุภัณฑทีด่ําเนินการแลวเสร็จ (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

19 จัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ด ี(LED TV)ขนาดจอภาพไมนอยกวา 40 น้ิว  
จํานวน 2 เครื่อง 

30,000 
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20 จัดซ้ือเครื่องทํานํ้าเย็น แบบถังคว่ํา 1 กอกอ จํานวน 3 เครื่อง 14,700 

21 จัดซ้ือกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จํานวน 1 ชุด 363,000 

22 จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)  จํานวน 4 เครื่อง 

87,160 

23 จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลจํานวน 2 เครื่อง 42,000 

24 จัดซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา     
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครือ่ง 

38,635 

25 จัดซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 2 เครื่อง 

12,500 

26 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จาํนวน 6 เครื่อง 32,340 

27 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครือ่ง 

26,500 

28 คาจัดซ้ือหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบปรับปริมาณนํ้าได จํานวน 2 ชุด 33,000 

29 คาจัดซ้ือเครื่องค้าํยันไฮดรอลิค พรอมเครื่องยนตตนกําลังจาํนวน 1 ชุด  490,000 

30 จัดซ้ือเกาอี้แถว 4 ที่น่ัง จํานวน 10 ตวั 50,000 

 
31 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เครื่องโทรศพัทชนิดโชวเบอร จํานวน 8 เครือ่ง 

 
6,320 

32 จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 4 เครือ่ง 87,160 

33 จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network   
จํานวน 2 เครื่อง 

 
15,500 

34 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จาํนวน 1 เครื่อง 11,790 

35 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 5 เครื่อง 10,950 

36 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จาํนวน 1 เครื่อง 14,000 

37 จัดซ้ือเครื่องปมนํ้าแบบหอยโขงขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา จํานวน 2 เครือ่ง 149,500 

38 จัดซ้ือเครื่องไดโวขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง 20,000 

39 จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครือ่ง 47,500 

40 จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครือ่ง 22,000 

41 จัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต จาํนวน 1 เครื่อง 13,910 

42 จัดซ้ือชุดดัมเบล พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชดุ 98,800 

 
 
 
ตารางท่ี 49 แสดงรายการจดัซ้ือครุภัณฑทีด่ําเนินการแลวเสร็จ (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

 
43 

กองการเจาหนาที่ 
จัดซ้ือตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม.  

 
28,800 
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จํานวน 4 หลัง 

44 จัดซ้ือตูดานบนทึบ ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม. 
จํานวน 4 หลัง 

28,800 

45 จัดซ้ือตูเอกสารขนาด 42x60x75x cm. 3 ลิ้นชัก จาํนวน 1 หลัง 6,400 

46 เครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง 43,580 

47 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จาํนวน 1 เครื่อง 1,125 

 
48 

กองคลัง 
จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จาํนวน 1 เครือ่ง 

 
6,180 

49 เครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง 43,580 

50 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จาํนวน 1 เครื่อง 2,250 

51 จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จาํนวน 1 เครื่อง 12,800 

 
ตารางท่ี 50 แสดงรายการจดัซ้ือครุภัณฑทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

 
1 

กองแผนและงบประมาณ 
คาจัดจางทาํโมเดลตนแบบแปลงนาสาธิต จํานวน 1 ชุด 

 
50,000 

 
ตารางท่ี 51 แสดงรายการครุภัณฑที่ยังไมไดดําเนินการ 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

 
1 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

 
1,200,000 

2 จัดซ้ือเครื่องควบคุมสวนกลางชุดประชุมระบบดิจติอล 
พรอมไมโครโฟน และติดตั้ง  

 
130,000 

 
3 

สํานักการชาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 2 ลอจํานวน 1 คัน 

 
715,000 

4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน 20,000 

5 สัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED 3 วตัต ทรงแบนพรอมกลองเสียง จาํนวน 1 ชุด 20,000 

6 จัดซ้ือรถยนตบรรทกุติดเครนไฮดรอลิกขนาดไมนอยกวา 5 ตัน  
พรอมกระเชาซอมไฟฟาจํานวน 1 คัน 

3,670,000 

7 จัดซ้ือรถบรรทุกนํ้า จุนํ้าไดไมนอยกวา 6,000 ลติร 
พรอมระบบอุปกรณฉีดสงนํ้า จํานวน 1 คัน 

2,880,000 

8 จัดซ้ือกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 32 เทา จํานวน 3 ชดุ 135,000 

9 จัดซ้ือไมสตาฟ แบบพับ จํานวน 4 อัน 30,000 

10 จัดซ้ือเครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร จาํนวน 4 เครือ่ง 60,000 

ตารางท่ี 51 แสดงรายการครุภัณฑที่ยังไมไดดําเนินการ (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

11 จัดซ้ือเครื่องหาพิกดัดวยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพาเปนเครื่องมือ 
หาตําแหนงพิกัดบนโลก โดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS  

50,000 
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จํานวน 2 เครื่อง 

12 เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอนแสงของเครื่องหมายจราจร  
จํานวน 1 เครื่อง 

900,000 

13 เครื่องเจาะเก็บตัวอยางผวิจราจรคอนกรตีและแอสฟลตคอนกรีต 
แบบไฟฟา พรอมเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

300,000 

14 จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง ทอดูด-ทอสง ไมนอยกวา 8 น้ิว  
จํานวน 1 เครื่อง 

450,000 

15 จัดซ้ือรถบดลอเหล็ก สั่นสะเทือน ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 คนั 3,360,000 

 
ตารางท่ี 52 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหต ุ

1 
กองการศึกษาฯ 
จัดซ้ือกลองวงจรปดพรอม ติดตั้ง  
จํานวน 1 ชุดอาคารฟตเนส 

เน่ืองจากการประมาณการคาดเคลื่อนจากมาตรฐาน
ครุภัณฑทาํใหงบประมาณในการจัดซ้ือที่ตั้งไวไมเพียงพอ 

2  
จัดซ้ือเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส  
จํานวน 2 เครื่อง 

เน่ืองจากงบประมาณที่ตัง้ไวในแผนฯ ไมสอดคลองกับ
มาตรฐานครุภัณฑ 

 
3 
 
 
  

สํานักการชาง 
จัดจางทําบันไดทายรถบรรทุก 10 ลอ  
(ทายลาด)จํานวน 1 ชุด ขนาดกวาง  
ไมนอยกวา 93 ซม.ยาวไมนอยกวา  
150 ซม. เพื่อติดตั้งรถบรรทุก 10 ลอ
ทะเบียน 80-6309 ตาก 

 
เน่ืองจากมีการประมาณการคลาดเคลื่อน ทาํให
งบประมาณที่ตั้งไวไมเพยีงพอที่จะดาํเนินการไดตาม
วัตถุประสงคการใชงานและรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่
ดําเนินการ  

 

 

 

 

 
 
 
 

ขอเสนอแนะในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

ประจําป พ.ศ.2561 คร้ังที่ 2  
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  จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจใุนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และ
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) , เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ,เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) , เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) , 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) แกไข (ครั้งที่ 1) และแกไข (ครั้งที่ 2) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก  มีจํานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 377 โครงการ งบประมาณ 350,845,981 บาท นํามาบรรจุในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 334 โครงการ 
งบประมาณจํานวน233,123,140 บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 190,416,274.79 บาท ไดดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 214 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 82 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ 
และยกเลิกโครงการ จํานวน 26 โครงการ ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะ 
ดังน้ี 

1. ดานการบรรจโุครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
1.1 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ควรนําปญหาและความตองการอยาง

แทจริงของประชาชนมาบรรจุ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหวางปมีจํานวนนอยลง  
1.2 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมกับทองถ่ิน โครงการ 

ใดที่ประเมินผลแลว เห็นวาควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดําเนินการ  

2. ดานการบริหารงานโครงการ  
2.1 การดําเนินโครงการ/กิจกรรมหนวยดําเนินการที่รับผิดชอบเบ้ืองตนควรมีการประเมิน 

โครงการ เพื่อใหทราบถึงผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร รวมทั้งจะไดทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนาโครงการใหเหมาะสมในการดําเนินการและ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตอไป  

2.2 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อ 
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจดัการ  

2.3 การติดตามและประเมินผลของผูที่รับผิดชอบโครงการเบ้ืองตนขาดความตอเน่ือง และ
ไมไดมีการประเมินผลโครงการ เพื่อมาปรับปรุงแกไขหรือวางแผนในอนาคต 

2.4 การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อให
ไดรับขอมูลที่เปนจริง มีความนาเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร  ควรลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการโดยขอความ
รวมมือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2.5 การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมในหมวดเงินอุดหนุน หากมีการตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน ควรตรวจสอบโครงการที่หนวยงานราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ และองคกรตางๆ ขอรับเงินอุดหนุน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเครงครดั เพื่อปองกนัมิใหเกิดความเสียหาย และขอใหเจาหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริงการขอรับเงิน
อุดหนุนวาเปนไปตามโครงการที่ขอมาหรือไม 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบรายงานผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน 
ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย 
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จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น....…องคการบรหิารสวนจังหวดัตาก………………………………………… 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี ไมม ี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น     

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

3. มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ /   

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน /   

    ยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น     

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล /   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน /   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ /   

    การพัฒนาทองถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพฒันาทองถ่ินที่สอดคลองกับ /   

     ศกัยภาพของทองถ่ิน   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพฒันาทองถ่ินที่สอดคลองกับ /   

     ยุทธศาสตรจังหวัด   

12.มีการกําหนดจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื /   

13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน /   
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี ไมม ี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 
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14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /   

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /   

17.มีการจัดทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /   

18.มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /   
 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน……องคการบรหิารสวนจังหวดัตาก……………………… 
2. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที ่2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ตารางท่ี 53 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ ตาม     
แผนพัฒนา
ทองถิน่สี่ป 

นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป 

นํามาปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรที ่1  การพฒันาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

204 190 93.14 203,791,481 149,144,140 73.18 

ยุทธศาสตรที ่2  การพฒันาดาน
สงเสริมคุณภาพชวีิต 

81 70 86.42 61,406,050 50,601,550 82.40 

ยุทธศาสตรที ่3  การพฒันาดาน
การบริหารจัดการทีด่ ีการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

55 44 80.00 66,998,450 23,275,450 34.74 

ยุทธศาสตรที ่4  การพฒันาดาน
สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

25 21 84.00 13,250,000 6,688,000 50.48 

ยุทธศาสตรที ่5  การพฒันาดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

12 9 75.00 5,400,000 3,414,000 63.22 

รวม 377 334 88.59 350,845,981 233,123,140 66.45 

 
ตารางท่ี 54 แสดงขอมลูโครงการครุภณัฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ ตาม     
แผนพัฒนา
ทองถิน่สี่ป 

นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่นสี่ป 

นํามาปฏิบัติ 

ครุภัณฑ 111 70 63.06 41,317,450 27,435,500 66.40 

รวม 111 70 63.06 41,317,450 27,435,500 66.40 

 

  
 
4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 55 แสดงผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน การดําเนินงาน 
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โครงการ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ ยกเลิก 

ยุทธศาสตรที ่1  การพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

190 90 76 8 16 

ยุทธศาสตรที ่2  การพฒันาดานสงเสริม
คุณภาพชวีิต 

70 62 3 0 5 

ยุทธศาสตรที ่3  การพฒันาดานการบริหาร
จัดการทีด่ี การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

44 36 1 3 4 

ยุทธศาสตรที ่4  การพฒันาดานสงเสริม    
การทองเที่ยว และกีฬา 

21 18 1 1 1 

ยุทธศาสตรที ่5  การพฒันาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ    
และสิ่งแวดลอม 

9 8 1 0 0 

รวม 334 214 82 12 26 
รอยละ 100 64.07 24.55 3.59 7.78 
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สรุปผล 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
----------------- 

  1.สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที ่4/2560 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังน้ี 

ตารางท่ี 56 แสดงผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน            

จากคณะกรรมการ 
1. ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15 11 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  65 64 
          3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10) (9) 
          3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10) (10) 
          3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) (10) 
          3.4 วิสัยทัศน  (5) (5) 
          3.5 กลยุทธ  (5) (5) 
          3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5) (5) 
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) (5) 
          3.8 แผนงาน  (5) (5) 
          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5) (5) 
          3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) (5) 

รวมคะแนน 100 95 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวน
จังหวดัตาก 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงนา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ  ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

3 
 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน           
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร 
ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม          
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 2 

6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมลู จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการ   
รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณ และ
ศักยภาพ   
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิและ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

(1) 1 

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
เปนตน 

(2) 1 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 
เปนตน 

(2) 1 

(5) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง 
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผล
ตอส่ิงแวดลอมและการพฒันา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ
ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 1 

7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชงิ
พื้นท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ         
การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณ และ
ศักยภาพ (ตอ) 
 

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคญั ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
9 

3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก   
ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสู   
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ี  
จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของแต 
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอนัแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปน
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ
นําไปสูการจัดทํา 
โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปอยาง
ถูกตองและครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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2.สรุปคะแนนประเมินผลผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที ่4/2560 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังน้ี 
 

ตารางท่ี 58 แสดงผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน            
จากคณะกรรมการ 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 57 
          5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
          5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5) (5) 
          5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชดัเจนนําไปสู 
                การตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

(5) (5) 

          5.4  โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  (5) (5) 
          5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคลองกับ 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(5) (3) 

          5.6  โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
          5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวัด (5) (4) 
          5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง                 
                 ใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (5) 

          5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  
                (ผลผลิตของโครงการ) 

(5) (5) 

          5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
          5.11 มกีารกําหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
                 และผลที่คาดวาจะไดรับ 

(5) (5) 

          5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกบัวัตถุประสงค (5) (5) 
รวมคะแนน 100 100 94 
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ตารางท่ี 59 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis 
/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ   
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

10 9 

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล      
ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรมงานตางๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ     
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 
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ตารางท่ี 59 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 
SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10 9 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร       
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

      60 
(5) 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน             
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสูการ       
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา
ท่ีไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย 
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมคีวาม 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(6)การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 3 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา 
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  
(3) เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน 
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4 
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ตารางท่ี 59 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ   
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อให
เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคล่ือนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ี
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) แ ล ะ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ี
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการ 
ดําเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3)ระบุส่ิงท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 
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