
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจาํป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ี 1  

********************* 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ี 1  เพ่ือ
เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้ผลจากการดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมาย หรือไม อยางไร และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร-สวนจังหวัดตาก  
และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การใหบริการประชาชนในจังหวัดตาก  ซ่ึงการจัดทํา
รายงานฯดังกลาว  ไดถือปฏิบัติตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕61 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน2561 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ี 1  

                           จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เมษายน 2561       
 
 
 
 

 (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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คํานํา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและ 
การคลังท่ีดี  

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 
เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากประจําป  พ.ศ.2561 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และหวังเปน
อยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการกํากับการปฎิบัติงานและการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการดานสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล  ถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ี  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

   ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 
อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ี
กําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยาง
มีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

   จากท่ีกลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แต
หากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได 
ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล 
   การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานความคิดวาระบบ

ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอน
หนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผนพัฒนา และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพดังนี้ 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มตน
จากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเม่ือเทียบกับเวลา (Input 
Monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว (Performance 
Monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหาร
แผน เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา    เม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถา
ไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบการติดตามและประเมินผลทํา
หนาท่ีของระบบตอไปได หากแผนไมเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

 

 

 

 
 

ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคมทอ้งถ่ิน 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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5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

3.องคประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปจจัย

นําเขา(Input)   2.สวนของกระบวนการติดตาม(Process)  และ3.สวนการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)  ซ่ึง
สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1.สวนปจจัยนําเขา (Input)   
คือปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ 
โดยบทบาทของหนวยติดตามและประเมินผลตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเอง ครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานท่ี 1  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวาใช
กระบวนการครอบคลุมทุกข้ันตอนหรือไม อยางไร 

2.สวนของระบบการติดตาม (Process)  
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน ซ่ึงในคูมือ “การติดตามและประเมินผล

การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  ไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
มาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลข้ันกลางของแผนยุทธศาสตร 
ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนนี้เปนชวงท่ีทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถวัดไดจริงหรือ
เปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรท่ีได
กําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนด ไวได ซ่ึงการรวบรวมขอมูลในรูปแบบ
รายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบรายงานท่ี 2 แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการใชงาน 

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

เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาแตละป ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใชประเมินผลลัพธ  ไดแก แบบรายงานแบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/2) ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของ ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก   (ผลจากแบบ
รายงานแบบท่ี 3/2)  
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4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ.2548 ขอ 28 กําหนดให ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย   

1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีคําสั่งท่ี 0611/2560   ลงวันท่ี  11 เมษายน 2560   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคําสั่งท่ี      
0685 /2560 ลงวันท่ี  25 เมษายน 2560   เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย 

1.นายคมกิต      เกษร  สมาชิกสภา อบจ.ตาก          ประธานคณะกรรมการฯ 
2.นายณัฐวัฒน    ชัยสงค  สมาชิกสภา อบจ.ตาก              กรรมการฯ 
3.นายฤกษชัย     จันทรคํา  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
4.นายสุชาติ       โพธิราช  ผูแทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 
5.นายสุริยัน       ทิพยสุวรรณ ผูแทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 
6.พัฒนาการจังหวัดตาก            ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการฯ 
7.ทองถ่ินจังหวัดตาก                   ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการฯ  
8.นายนิติธร       ยิ้มเกตุ     ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการฯ 
9.นายเชาวลิต     เมืองสมบัติ        ผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 
10.ผูอํานวยการสํานักการชาง                                    กรรมการฯ 
11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ                          กรรมการและเลขานุการฯ 
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นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว 

5.วิสัยทัศน จุดยืนทางยุทธศาสตร และยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

5.1 วิสัยทัศน  “องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยกลางการพัฒนา 
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 5.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
หรือโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับ
ตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา  
    ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดาน  1. ดานบริการชุมชนและสังคม 
2. ดานการดําเนินงานอ่ืน 

แผนงาน 1. แผนงานเคหะและและชุมชน 
2. แผนงานการพาณิชย 

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

   2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค  
      และเพ่ือการเกษตร 
   3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน  
      และงานดานวิชาการ 
   4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักการชาง 
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   2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม 

2. ดานการเศรษฐกิจ 
3. ดานการดําเนินงานอ่ืน  

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

    การเกษตรยั่งยืน 
   2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน  
       และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

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

   7. สงเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีต 
      ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
หนวยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ/กองแผนฯ/กองกิจการสภาฯ 

   3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ดาน 1. ดานบริหารท่ัวไป 
 2. ดานบริการชุมชนและสังคม  

3. ดานการดําเนินงานอ่ืน  
แผนงาน 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน 
 4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 5. แผนงานงบกลาง 
กลยุทธ  1. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การบริหารทุกภาคสวน 

    2. การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล 
    3. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด 
    4. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
  หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัดฯ/สํานักการชาง/กองการเจาหนาท่ี/ 
    กองกิจการสภาฯ/กองคลัง 
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   4) ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
กลยุทธ  1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว การประชาสัมพันธ และ 

    สิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียว 
    2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว 
    3. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 
    4. สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา 
    5. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
 หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนฯ/กองการศึกษาฯ 

   5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดาน 1. ดานบริการชุมชนและสังคม 
 2. ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงาน 1. แผนงานเคหะและชุมชน 
 2. แผนงานการเกษตร 
กลยุทธ    1. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

    โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
    2. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และการใชพลังงาน 
        ทดแทน 

หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนฯ 
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บทท่ี 2  
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. การวางแผนงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน การประชุมรวมประชาคม เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ
รับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ี
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ดําเนินการเอง(แบบ ผ.01) , เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
(แบบ ผ.02) โครงการประสานแผนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตากนํามาดําเนินการ (แบบ ผ.04) และโครงการ
ครุภณัฑ (แบบ ผ.08) 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(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
โครงสรางพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

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

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
การทองเท่ียว และกีฬา 

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

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

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 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) (ครุภัณฑ) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภณัฑ 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 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครัง้ท่ี 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
โครงสรางพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
การทองเท่ียว และกีฬา 

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

ยุทธศาสตรท่ี 5        
การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

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 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 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
โครงสรางพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3        
การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี      
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

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

ยุทธศาสตรท่ี 4        
การพัฒนาดานสงเสรมิ
การทองเท่ียว และกีฬา 

2 -100,000 0 27,230,000 2 -100,000 2 -20,100,000 

รวม 30 -36,516,200 21 37,320,375 19 -62,264,625 18 -82,480,625 

 
ตารางท่ี 5 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 1) (ครุภัณฑ) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ครุภณัฑ 5 163,800 - - - - - - 

รวม 5 163,800 - - - - - - 
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2.การจัดทํางบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2560 โดยไดสรุปขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

ตารางท่ี 6 แสดงรายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป 2561 ป 2561 
หมวดภาษีอากร   

1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 16,500,000 3,915,153.06 

2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการคานํ้ามนั/กาซ 3,144,000 2,149,124.67 

รวมหมวดภาษีอากร 19,644,000 6,064,277.73 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดินมาตรา 9 50,000 - 

2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม 980,000 671,185.28 

3. คาปรับผิดสัญญา 500,000 427,281.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,530,000 1,098,466.28 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   

1. คาเชาหรือบริการสถานท่ี 80,000 35,050.00 

2. ดอกเบ้ีย 4,800,000 1,739,103.03 

3. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,880,000 1,774,153.03 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

1. คาจําหนายเศษของ 39,000 - 

2. คาขายแบบแปลน 1,000,000 7,500.00 

3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,000 78.00 

4. รายไดเบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 400,000 164,240.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,440,000 171,818.00 

หมวดรายไดจากทุน   

1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 50,000 - 

รวมหมวดรายไดจากทุน 50,000 - 

หมวดภาษีจัดสรร   

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 108,000,000 50,277,569.01 

2. ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 128,000,000 59,616,287.05 

3. ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พรบ.อบจ.รอยละ 5 28,494,400 27,048,599.61 

4. คาภาคหลวงแร 10,000,000 2,477,792.36 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 274,494,400 139,420,248.03 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 147,961,600 90,783299.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 147,961,600 90,783,299.00 

รวมทุกหมวด 450,000,000 239,312,262.07 

 
 



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

 

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 

14 

รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ตารางท่ี 7 แสดงรายจายตามแผนงาน 

 

ดาน/แผนงาน 
ประมาณการ 

ป 2561 
จายจริง 
ป 2561 

ดานบริหารท่ัวไป 72,941,670 19,635,642.53 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 71,681,670 19,508638.33 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,260,000 127,004.20 
ดานบริการชุมชนและสังคม 317,435,930 88,516,374.30 
- แผนงานการศึกษา 31,325,430 22,702,186.35 
- แผนงานสาธารณสุข 86,961,600 21,609,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 154,437,900 25,373,058.13 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 16,022,000 5,551,189.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28,689,000 13,280,940.82 
ดานการเศรษฐกิจ 3,324,000 837,690 
-   แผนงานการเกษตร 3,324,000 837,690 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 56,298,400 35,016,396.92 
-    แผนงานงบกลาง 56,298,400 35,016,396.92 
รวมเงินท้ังส้ิน 450,000,000 144,006,103.75 

 
ตารางท่ี 8 แสดงรายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด 
ประมาณการ 

ป 2561 
จายจริง 
ป 2561 

1. หมวดงบกลาง 56,318,400 35,016,396.92 
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 56,421,230 18,892,103.16 
3. หมวดคาจางชั่วคราว 27,626,490 10,506,917.90 
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 185,566,130 50,296,332.21 
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 6,520,000 2,137,448.56 
6. หมวดเงินอุดหนุน 28,445,750 26,388,585.00 
7. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 89,002,000 768,320.00 
8. หมวดรายจายอ่ืน 100,000 - 

รวมเงินท้ังส้ิน 450,000,000 144,006,103.75 
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3.รายการเงินอุดหนุน 

ในป พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานองคกรตางๆ         
จํานวน  135  กิจกรรม รวมงบประมาณท้ังสิ้น 28,445,750 บาท    

ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

1 เทศบาลนครแมสอด โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

500,000 
 

2 เทศบาลนครแมสอด โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณและ             
โตะคอมพิวเตอร)  

600,000 

3 องคการบริหารสวนตําบล 
ทาสายลวด 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน         
(สื่อมัลติมีเดีย)  

50,000 

4 เทศบาลตําบลแมตาว   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(หองเรียนอัจฉริยะ)  

100,000 

5 เทศบาลตําบลแมกุ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

6 องคการบรหิารสวนตําบลแมกาษา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

200,000 

7 เทศบาลตําบลพบพระ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟฟา)  

100,000 

8 โรงเรียนบานหนองนกปกกา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรวีงดุริยางค)  

100,000 

9 โรงเรียนบานหนองกระโห โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

100,000 

10 โรงเรียนบานน้ําดวน   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองผสมผสานและวงเมโลเดี้ยน)  

70,000 

11 โรงเรียนบานทาเล โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)   

70,000 

12 โรงเรียนบานนาโบสถ  
(นอมมิตรอนุกุล)   

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)  

300,000 

13 โรงเรียนบานหวยกะโหลก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรวีงโยธวาทิต)  

350,000 

14 โรงเรียนบานแมระมาด 
ราษฎรบํารุง 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

120,000 

15 โรงเรียนบานหวยบง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงดุริยางค)  

200,000 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

16 โรงเรียนบานแมระมาดนอย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)  

327,750 

17 โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องดนตรีสากล)  

100,000 

18 โรงเรียนบานแมระเมิง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

300,000 

19 โรงเรียนบานแมพลู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล) 

100,000 

20 โรงเรียนชมุชนบานแมระวาน 
สองแคว  

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(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 โรงเรียนทรพัยสมบูรณพิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

90,000 
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ตารางท่ี 9 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   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 

39 โรงเรียนบานทาตะครอ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

100,000 

40 โรงเรียนบานวังตําลึง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 

41 โรงเรียนบานแมโกนเกน โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร) 

200,000 

42 โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลาง
มิตรภาพท่ี 26   

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร)  

150,000 

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

(เครื่องคอมพิวเตอร)  
60,000 

46 โรงเรียนบานน้ําหอม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ)  

120,000 

47 โรงเรียนบานขุนหวยนกแล โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรและลําโพง)  

200,000 

48 โรงเรียนทานผูหญิงพรสม  
กุณฑลจินดา 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โปรเจคเตอร)  

200,000 

49 โรงเรียนบานพะละ    โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
 (เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

120,000 

50 โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคและเครื่องพิมพ)  

160,000 

51 โรงเรียนบานหม่ืนฤาชัย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค)  

100,000 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

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 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร 
ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)  

70,000 

62 โรงเรียนคลองหวยทราย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน (เครื่องเคลือบ
เอกสาร เครื่องฉายทึบแสง กระดานพรอมอุปกรณ)  

80,000 

63 โรงเรียนชุมชนบานวังหิน โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครื่อง
เสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)  

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 

 
 



 

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561  

19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 
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ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

66 โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม   โครงการปรับปรุงระบบ ICT ในโรงเรียน  
หองเรียนอัจริยะ  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ ชุดเครื่อง
เสียง อุปกรณกระจายสัญญาณ)  

230,000 

67 โรงเรียนบานหวยมวง   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร)  

100,000 

68 โรงเรียนบานจกปก  โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน   
 (เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป เครื่องพิมพ    
 เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)  

101,000 

69 โรงเรียนบานแมออกผารู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(ชุดเครื่องเสียง)  

45,000 

70 โรงเรียนบานวาเลย โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเสียง)  

100,000 

71 โรงเรียนบานแมปะใต โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

72 โรงเรียนบานหวยกะโหลก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

73 โรงเรียนบานแมกาษา โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

74 โรงเรียนบานปาไรเหนือ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

75 โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)   

200,000 

76 โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
(ราษฎรบํารุง) 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

77 โรงเรียนบานแมอมกิ   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ)  

200,000 

78 โรงเรียนบานแมพลู โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

100,000 

79 โรงเรียนบานวังน้ําเย็น โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก)  

100,000 

80 โรงเรียนชมุชนบานแมยะ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานพรอมอุปกรณ)  

220,000 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

81 โรงเรียนบานเกาะอายดวน   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)  

70,000 

82 โรงเรียนบานหวยพลู   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามเด็กเลน)  

80,000 

83 โรงเรียนบานฉลอม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(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 โรงเรียนวัดสวางอารมณ   โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

91 โรงเรียนบานปูแป โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

92 โรงเรียนญาณวิศิษฏ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

93 โรงเรียนบานปางสาน โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการ 
(เครื่องเลนสนามกลางแจง)  

95,000 

94 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 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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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 โรงเรียนบานแมออกฮู 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 โรงเรียนชมุชนบานพบพระ โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(สื่อหองสมุดโรงเรียน)   

100,000 

107 โรงเรียนบานแมตาวใต    โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีนักเรียนและอุปกรณฝกอาชีพ   
 ดวยเทคโนโลยี  

200,000 

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

พระเจาตากสงเคราะห 2 
โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการฝกอาชีพ)   

100,000 

111 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(อุปกรณเครื่องมือชางโลหะ)   

100,000 

112 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)   

300,000 

113 โรงเรียนแมปะวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรวีงโยธวาทิต)  

300,000 

114 โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)  
 

360,000 

115 โรงเรียนพบพระวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องดนตรีสากล)  

100,000 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

116 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพสามมิติ 
โปรเจคเตอร เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ)   

100,000 

117 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมอุปกรณ)  

200,000 

118 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(จัดซ้ือสื่อและหนังสือหองสมุด)  

100,000 

119 วิทยาลัยเทคนิคตาก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
(เครื่องคอมพิวเตอร)   

292,000 

120 วิทยาลัยเทคนิคแมสอด โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ)  

800,000 

121 กศน.อําเภอทาสองยาง โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(คอมพิวเตอรพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร 
แบบตั้งโตะ)  

300,000 

122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  
(อุปกรณออกกําลังกายกลางแจง)   

100,000 

123 กศน.อําเภอบานตาก โครงการจัดซ้ือสื่อหองสมุด  200,000 
124 วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย โครงการพิพิธภัณฑเชิงนิเวศกะเหรี่ยงจังหวัดตาก  1,500,000 
125 สมาคมกีฬาแหงจังหวดัตาก โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 

แหงประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ 
และกีฬาคนพิการแหงชาติ   

400,000 

126 จังหวัดตาก โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก 
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2561  

2,000,000 

127 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานทาไมแดง 

โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
และเครื่องน้ําหนักชนิดยืน ตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง  

32,000 

128 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แมกาษา 

โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทยตามโครงการควบคุม
ปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง  

200,000 

129 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ยะพอ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดัน เครื่องนั่งน้ําหนัก
และรถเข็นผูปวย ตามโครงการควบคุมปองกันโรค
ความเสี่ยงเรื้อรัง  

50,000 

130 เทศบาลเมืองตาก โครงการจัดงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ประจําป 2561  

4,000,000 
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ตารางท่ี 9 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
หนวยงาน/องคกรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

131 เทศบาลตําบลบานตาก โครงการจัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสายแขง
เรือพายโบราณ ประจําป 2561  

150,000 

132 ท่ีทําการปกครองอําเภออุมผาง โครงการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเท่ียว
แผนดินดอยลอยฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

100,000 

133 หอการคาจังหวัดตาก โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร ครั้งท่ี 
19 ประจําป 2561  

150,000 

134 สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ประจําป พ.ศ. 
2561  

24,000 

135 ท่ีทําการปกครองอําเภอพบพระ โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ ประจําป 2561  150,000 
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4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2561 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) และ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 254 โครงการ งบประมาณ 255,014,850 บาท บรรจุในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนต้ังจายรายการใหม จํานวน 212  โครงการ งบประมาณ
ท้ังสิ้น 167,851,850 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 
ตามแผนฯ 

สี่ป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯ 
ส่ีป 

นํามาปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

93 75 80.65 118,953,100 81,300,100 68.35 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

73 67 91.78 57,025,750 51,993,750 91.18 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

53 42 79.25 61,086,000 21,278,000 34.83 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเท่ียว  และกีฬา 

25 21 84.00 13,250,000 10,530,000 79.47 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดาน
การบริหารจดัการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 7 70.00 4,700,000 2,750,000 58.51 

รวม 254 212 83.46 255,014,850 167,851,850 65.82 

 
ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลโครงการครุภณัฑ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 
ตามแผนฯ 

สี่ป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯ 
ส่ีป 

นํามาปฏิบัติ 

ครุภณัฑ 87 54 62.07 32,199,850 2,847,900 8.89 

รวม 87 54 62.07 32,199,850 2,847,900 8.89 
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โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ จํานวน  38 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 80  โครงการ     
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 81 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน  13 โครงการ แยกเปนรายยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

75 2 38 23 12 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

67 20 21 25 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

42 5 13 24 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสงเสริม    
การทองเท่ียว และกีฬา 

21 9 6 6 0 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอม 

7 2 2 3 0 

รวม 212 38 80 81 13 

หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไมครบทุกกิจกรรมทําใหการประเมินผลการดําเนินงาน      
  ไมเปนจํานวนเต็ม  

5.สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 รวมท้ังสิ้น 254 โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น 255,014,850 บาท  
ดังนี้ 

ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา  ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จท้ังสิ้น 
จํานวน 38 โครงการ  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 80 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 
81 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 13 โครงการ   

ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย  ปรากฏวาคาใชจายของโครงการดําเนินการแลวเสร็จเปนเงิน
ท้ังสิ้น 38,709,758.63 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการท่ีตั้งไว จํานวน 167,851,850 บาท   
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6. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบท่ี 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายไตรมาส  และแบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ในแบบท่ี 3 นั้นจะตองมี
การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ ในภาพรวม
จํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานท้ังใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตร  โดยเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแต
ละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายตามรายยุทธศาสตร   โดยดําเนินการสงแบบ 
สอบถามดวยตนเอง จํานวน 1,500 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้นจํานวน 1,468 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
97.87 สามารถสรุปผลไดดังนี้                                                                         

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตารางท่ี 
13-14 
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ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามประเด็น  
ไดดังนี้  

การปฎิบัติงาน                                 
(ประจําปงบประมาณ 2560) 

ระดับความพึงพอใจ 
จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ / กิจกรรม  

1,468 4.33 0.79 มากท่ีสุด 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ / กิจกรรม  

1,468 4.25 0.77 มากท่ีสุด 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

1,468 4.25 0.82 มากท่ีสุด 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

1,468 4.26 0.84 มากท่ีสุด 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

1,468 4.21 0.83 มากท่ีสุด 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,468 4.24 0.83 มากท่ีสุด 
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

1,468 4.27 0.85 มากท่ีสุด 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

1,468 4.25 0.79 มากท่ีสุด 

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

1,468 4.30 0.81 มากท่ีสุด 

รวม 1,468 4.26 0.66 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 13  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.26) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.33) รองลงมา คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.30) และผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 4.27) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.21) 
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ตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม ควร
ปรับปรุง 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

เพศ 
ชาย 

4 
(0.27%) 

5 
(0.34%) 

61 
(4.16%) 

261 
(17.78%) 

408 
(27.79%) 

739 
(50.34%) 

หญิง 
15 

(1.02%) 
12 

(0.82%) 
64 

(4.36%) 
339 

(23.09%) 
299 

(20.37%) 
729 

(49.66%) 

รวม 
19 

(1.29%) 
17 

(1.16%) 
125 

(8.51%) 
600 

(40.87%) 
707 

(48.16%) 
1,468 
(100%) 

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 
4 

(0.27%) 
0 

(0.00%) 
16 

(1.09%) 
111 

(7.56%) 
145 

(9.88%) 
276 

(18.80%) 

20-30 ป 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
19 

(1.29%) 
74 

(5.04%) 
57 

(3.88%) 
150 

(10.22%) 

31-40 ป 
0 

(0.00%) 
2 

(0.14%) 
17 

(1.16%) 
88 

(5.99%) 
110 

(7.49%) 
217 

(14.78%) 

41-50 ป 
11 

(0.75%) 
5 

(0.34%) 
42 

(2.86%) 
160 

(10.90%) 
141 

(9.60%) 
359 

(24.46%) 

51-60 ป 
0 

(0.00%) 
7 

(0.48%) 
23 

(1.57%) 
124 

(8.45%) 
198 

(13.49%) 
352 

(23.98%) 

มากกวา 60 ป 
4 

(4.27%) 
3 

(0.20%) 
8 

(0.54%) 
43 

(2.93%) 
56 

(3.81%) 
114 

(7.77%) 

รวม 
19 

(1.29%) 
17 

(1.16%) 
125 

(8.51%) 
600 

(40.87%) 
707 

(48.16%) 
1,468 
(100%) 
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ตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ควรปรับปรุง นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 
8 

(0.54%) 
7 

(0.48%) 
28 

(1.91%) 
192 

(13.08%) 
299 

(20.37%) 
534 

(36.38%) 

มัธยมศึกษา 
9 

(0.61%) 
0 

(0.00%) 
47 

(3.20%) 
261 

(17.78%) 
263 

(17.92%) 
580 

(39.51%) 

อนุปริญญา 
0 

(0.00%) 
7 

(0.48%) 
16 

(1.09%) 
45 

(3.07%) 
36 

(2.45%) 
104 

(7.08%) 

ปริญญาตรี 
2 

(0.14%) 
0 

(0.00%) 
13 

(0.89%) 
80 

(5.45%) 
86 

(5.86%) 
181 

(12.33%) 

สูงกวาปริญญาตรี 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
5 

(0.34%) 
13 

(0.89%) 
4 

(0.27%) 
22 

(1.50%) 

อ่ืน ๆ 
0 

(0.00%) 
3 

(0.20%) 
16 

(1.09%) 
9 

(0.61%) 
19 

(1.29%) 
47 

(3.20%) 

รวม 
19 

(1.29%) 
17 

(1.16%) 
125 

(8.51%) 
600 

(40.87%) 
707 

(48.16%) 
1,468 
(100%) 

อาชีพ 

รับราชการ 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
8 

(0.54%) 
35 

(2.38%) 
48 

(3.27%) 
91 

(6.20%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
0 

(0.00%) 
5 

(0.34%) 
0 

(0.00%) 
58 

(3.95%) 
48 

(3.27%) 
111 

(7.56%) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
2 

(0.14%) 
0 

(0.00%) 
51 

(3.47%) 
93 

(6.34%) 
59 

(4.02%) 
205 

(13.96%) 

รับจาง 
6 

(0.41%) 
5 

(0.34%) 
23 

(1.57%) 
120 

(8.17%) 
179 

(12.19%) 
333 

(22.68%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
4 

(0.27%) 
0 

(0.00%) 
32 

(2.18%) 
139 

(9.47%) 
152 

(10.35%) 
327 

(22.28%) 

เกษตรกร 
5 

(0.34%) 
7 

(0.48%) 
9 

(0.61%) 
151 

(10.29%) 
216 

(14.71%) 
388 

(26.43%) 

อ่ืน ๆ 
2 

(0.14%) 
0 

(0.00%) 
2 

(0.14%) 
4 

(0.27%) 
5 

(0.34%) 
13 

(0.89%) 

รวม 
19 

(1.29%) 
17 

(1.16%) 
125 

(8.51%) 
600 

(40.87%) 
707 

(48.16%) 
1,468 
(100%) 
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จากตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้   

ดานเพศ  พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 739 คน คิดเปนรอยละ 50.34  เม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศชายมีความพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 
408  คน คิดเปนรอยละ 27.79 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 17.78  เพศหญิงมีความ 
พึงพอใจมาก จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 23.09 รองลงมาพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 299 คน   คิดเปนรอย
ละ 20.37  

ดานอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 24.46
รองลงมา อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 23.89 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 276  คน     
คิดเปนรอยละ 18.80  อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 14.78  อายุระหวาง 20-30 ป 
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 10.22 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 7.77 ตามลําดับ  
และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุระหวาง 41-50 ป 
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 160 คน  คิดเปนรอยละ 10.90 พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 141 คน  คิดเปนรอยละ 
9.60 ชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 8.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 13.49 และชวงอายุต่ํากวา 20 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 111 คน คิดเปน
รอยละ 7.56  และพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 9.88 ตามลําดับ 

ดานการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 580 คน คิดเปนรอยละ 
39.51 รองลงมาระดับประถมศึกษา จํานวน 534 คน คิดเปนรอยละ 36.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 181 คน 
คิดเปนรอยละ 12.33 ระดับอนุปริญญา  จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 7.08 ระดับอ่ืน ๆ จํานวน 47 คน     
คิดเปนรอยละ 3.20 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวาระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจมาก 
จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 17.78 พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 263 คน  คิดเปนรอยละ 17.92 ระดับ
ประถมศึกษา มีความพึงพอใจ จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 13.08 พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 299 คน คิดเปน 
รอยละ 20.37 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจมาก จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 5.45 และพึงพอใจมาก
ท่ีสุด จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 5.86 ตามลําดับ 

ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 26.43 
รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 22.68 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 327 คน คิดเปน
รอยละ 22.28 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 13.96 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 7.56  อาชีพรับราชการ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 6.20 และอาชีพอ่ืนๆ 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 0.89 และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก พบวา อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจมาก จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 10.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 14.71 อาชีพรับจาง มีความพึงพอใจมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 8.17  
พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 12.19 และอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 
139 คน คิดเปนรอยละ 9.47 พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 10.35 ตามลําดับ  
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7.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร  
 เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละ
ยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 15  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน (คน) 
 

S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 250 4.61 0.17 มากท่ีสุด 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 472 3.98 0.86 มาก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี               
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

246 4.32 0.81 มากท่ีสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  
และกีฬา 

250 3.81 0.52 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

250 4.30 0.84 มากท่ีสุด 

รวม 1,468 4.17 0.77 มาก 

  จากตารางท่ี 15 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในแตละ
ยุทธศาสตรในภาพรวมพบวา มีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) เม่ือพิจารณาเปน
รายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.32) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 4.30) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (คาเฉลี่ย 
3.98) และยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา (คาเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 



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

 

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 

32 

ในป พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสีป่(พ.ศ.2561–2564) 

อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 จํานวน 93 โครงการ  เปนเงิน 
118,953,100 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  จํานวน 75 
โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 81,300,100 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ    อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 38 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 12 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 400,000 

2 ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังวัดพราว 300,000 

ตารางท่ี 17 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037 
บานลานขวาง - บานเดนมะขาม  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,965,000 

2 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี ตก.ถ 1-0038   
บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,922,000 

3 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี ตก.ถ 1-0002   
บานหนองปรือ -บานวังเจา จังหวัดตาก (อําเภอเมือง - อําเภอวังเจา) 

496,000 

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

497,000 

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

495,000 

6 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 
บานยางโองน้ํา-บานวังหวาย จังหวัดตาก (อําเภอบานตาก - อําเภอสามเงา) 

495,000 

7 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี  ตก.ถ 1-0013 
บานดงลาน - บานวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

490,000 

8 ถนนปลอดภัย ตดิตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี  ตก.ถ 1-0028  
ทางเขาบานแมละเมา – บานปางสาน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก    

497,000 

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

480,000 

10 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต   
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

1,962,000 

11 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา 
จังหวัดตาก (อําเภอเมือง - อําเภอวังเจา) 

1,950,000 
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ตารางท่ี 17 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

12 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก   
อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

1,991,000 

13 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0008  บานสระทอง  - บานสามไร  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,995,000 

14 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 บานยางโองน้ํา-บานวังหวาย จังหวัดตาก 
(อําเภอบานตาก - อําเภอสามเงา) 

1,950,000 

15 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย - บานยางโองน้ํา 
(อ.สามเงา - อ.บานตาก) จังหวัดตาก 

1,950,000 

16 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรตีเสริมเหล็ก 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย - บานสามเงา  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,997,000 

17 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014  บานวังไคร - บานสองแคว  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,936,000 

18 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0016 บานเการวมไทย – บานทรัพยเจริญ อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก 

1,900,000 

19 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี   
ตก.ถ 1-0017 บานตลาดรวมไทย -บานผากระเจอ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,548,000 

20 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
และผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0019  
บานแมกุหลวง - บานผารู อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,874,000 

21 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน -  บานหวยผักหละ   
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,995,000 

22 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี  ตก.ถ 
1-0023 บานแมกุใหมทาซุง -บานแมตาวกลาง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,995,000 

23 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี   
ตก.ถ 1-0027 บานแมก๊ึดสามทา – บานสันปาไร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,760,000 

24 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,995,000 
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ตารางท่ี 17 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

25 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,950,000 

26 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0033 บานหวยกระโหลก -บานแมก๊ึดใหม  
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

1,970,000 

27 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก. ถ 1-0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,950,000 

28 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมูท่ี1 ตําบลไมงาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก   

1,900,000 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสามยอดดอย ตําบลชองแคบ  
อําเภอพบพระ เชื่อม บานเจดียโคะ ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,499,000 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลแมกลอง เชื่อม 
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

1,248,800 

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 ตําบลแมกลอง เชื่อม 
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

499,300 

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมเสรีธรรม -บานใหมชัยมงคล  
หมูท่ี 10 ต.เชียงทอง เชื่อมบานมอรังงาม หมูท่ี 22 ต.โกสัมพี   
จังหวัดกําแพงเพชร 

464,000 

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 2 บานคลองเชียงทอง ตําบลประดาง 
เชื่อมตอ ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

499,000 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังน้ําเย็น หมูท่ี 8 
ตําบลนาโบสถ เชื่อมกับ หมูท่ี 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

491,000 

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทาทองแดง หมูท่ี 7 ตําบลนาโบสถ 
เชื่อมตอหมูท่ี 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก 

499,000 

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 ตําบลแมกลอง เชื่อม  
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

456,000 

37 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,995,000 

38 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนาสํานักงาน
ประมงตาก เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,500,000 
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35 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

ตารางท่ี 18 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยสาธารณะ หมูท่ี 2  
ตําบลแมกลอง เชื่อม ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

848,100 

2 
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองตะแบก หมูท่ี 4  
บานชะลาดระฆัง ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อมบานวังลึก 
ตําบลวังลึก อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย   

2,000,000 

3 
โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยแมจะเรา หมูท่ี 3 
ตําบลแมจะเรา เชื่อมบานตีนธาตุ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

3,000,000 

4 
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี ตก.ถ 1-0031  
บานแมระมาดนอย – บานสันปาตึง อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

497,000 

5 
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางท่ี  ตก.ถ 1-0032  
บานแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

498,000 

6 
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนท่ี 
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

495,000 

7 
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนท่ี  
ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

495,000 

8 
ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนท่ี 
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

495,000 

9 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยใหกับประชาชน 
"ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV"   
- บริเวณถนนเลียบริมแมน้ําปง 

 
 

2,000,000 

10 
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพ้ืนท่ีตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

500,000  

11 
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพ้ืนท่ีตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

500,000 

12 
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพ้ืนท่ีตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

500,000 

13 
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวาง 
ในพ้ืนท่ีตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

500,000 

14 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลแมจัน เชื่อม  
ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

1,499,600 

15 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท่ี 3 บานหนองง้ิว  
ตําบลตากตก เชื่อม ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

1,500,000 

16 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร  เชื่อม 
บานสามยอดดอย ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

500,000 

17 
กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท่ี 8 บานชิบาโบ  
ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

400,000 
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ตารางท่ี 18 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

18 
ขยายเขตทอสงน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 7, หมูท่ี 9 ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

499,000 

19 กอสรางฝายน้ําลนหวยแมปะแหนะ ม.8 ต.สมอโคน อําเภอบานตาก เชื่อม  
ต.ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

998,000 

20 กอสรางเข่ือนปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพังพรอมขุดลอกลําหวยลานสาง หมูท่ี 4 
บานลานสาง ตําบลแมทอ เชื่อมตอบานดงปู ตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

499,000 

21 กอสรางแพโปะ 1,689,300 

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานหวยยะอุ  
ตําบลดานแมละเมา เชื่อมตอ หมูท่ี 7 บานหวยไคร ตําบลพะวอ  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

500,000 

23 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องการบังคับใช 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

400,000 

 
ตารางท่ี 19 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานซอแมโก ตําบลแมจัน เชื่อมตําบล
หนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธสัตวปา อําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก และไมมีเสนทางเชื่อมตอ 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานขุนหวย  ตําบลแมตาน เชื่อม 
บานตะโบคี หมูท่ี 7 ตําบลแมอุสุ  
อําเภอทาสองยางจังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาต ิและไมมี
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานมอทะ หมูท่ี 3 ตําบลแมอุสุ เชื่อม
ตําบลแมสองอําเภอทาสองยาง  จังหวัด
ตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมูท่ี 11 บานลานสาง  
ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก เชื่อมกับ
ตําบลสามหม่ืน อําเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวมของเขตชลประทาน 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานวังประจบตําบลวังประจบ ถึง 
บานลานหวยเดื่อ หมูท่ี1 ตําบลโปงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เนื่องจากไมมีเสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเสนทางไปสิ้นสุดท่ีอางเก็บน้ําคลองไคล
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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37 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

ตารางท่ี 19 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนุโพ 
ตําบลแมจัน เชื่อมตําบลหนองหลวง 
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธสัตวปา อําเภออุมผาง 
จังหวัดตากและไมมีเสนทางเชื่อมตอ 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปอยาลู หมูท่ี 7 ตําบลแมตาน เชื่อม 
บานลอยเคาะ หมูท่ี 10 ตําบลแมหละ 
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปะนอยปู หมูท่ี 5 ตําบลแมอุสุ เชื่อม
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง  
จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติและไมมี
เสนทางเชื่อมตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

9 ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) ม.1 
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ 

10 ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.2 
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ 

11 ขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูท่ี 3 บานหวยพูล  
ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก 

เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินการไมเขาหลักเกณฑการขุดลอก
แหลงน้ําสาธารณะประโยชนตื้นเขินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการอนุญาตใหดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะประโยชนตื้นเขิน 

12 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลตําบลแมกุ หมูท่ี 8 บานแมกุเหนือ 
เชื่อมตอ อบต.แมกุ  ตําบลแมกุ   
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

เนื่องจากพ้ืนท่ีไมคาบเก่ียว ตอเนื่อง หรือมีมีผูท่ีไดรับ
ผลประโยชนมากกวา 1 แหงข้ึนไป 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ในประเด็นตางๆ 
ดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 4.44 0.50 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 4.46 0.50 มากท่ีสุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  250 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

250 4.74 0.48 มากท่ีสุด 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 250 4.61 0.17 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 4.61) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.74) รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(คาเฉลี่ย4.72) และประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.68) ตามลําดับ และ  
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.44) 
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39 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป        
(พ.ศ. 2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  จํานวน 
73 โครงการ  เปนเงิน 57,025,750 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป      
พ.ศ. 2561  จํานวน 67 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 51,993,750 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 20 โครงการ    
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 21 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 25 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 
1 โครงการ ดังนี้  (11,457,326) 

ตารางท่ี 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด เนตรนารี 
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

99,962 

2 โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 100,000 

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 99,392 

4 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 72,500 

5 โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพและพัฒนาการ 
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม แกอาสาสมัครสาธารณสุข 

 
793,775 

6 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
แกอาสาสมัครสาธารณสุข 

 
419,900 

7 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 499,595 

8 โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
597,995 

9 โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
399,920 

10 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการสรางอาชีพของสตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

 
799,900 

11 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยท่ีดี 
ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
259,000 

12 โครงการฝกอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร 
สิ่งแวดลอมของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
239,950 

13 โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 100,000 

14 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสงเสริมจิตสํานึกท่ีดี 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน 

 
399,700 

15 โครงการรวมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก 3,378,211.79 

16 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตาก 
ประจาํป พ.ศ. 2560 - 2561 

2,000,000 

17 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผามง จังหวัดตาก 749,125 

18 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผาเครือไตจังหวัดตาก 100,000 

19 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร 198,400 

20 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 
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ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 โครงการฝกอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สูมาตรฐานมืออาชีพ 

800,000  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 
1.ครุภัณฑดนตรี 
- เทศบาลนครแมสอด 
- โรงเรียนหนองนกปกกา 
- โรงเรียนบานหนองกะโห 
- โรงเรียนบานน้ําดวน 
- โรงเรียนบานทาเล 
- โรงเรียนบานนาโบสถ 
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก 
- โรงเรียนแมระมาดราษฎรบํารุง 
- โรงเรียนบานหวยบง 
- โรงเรียนบานแมระมาดนอย 
-  โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา 
- โรงเรียนบานแมระเมิง 
- โรงเรียนบานแมพลู 
- โรงเรียนชมุชนแมระวานสองแคว 
- โรงเรียนดงซอมวิทยา 
- โรงเรียนบานจกปก 
- โรงเรียนบานแมกุหลวง 
- โรงเรียนชวูชิาราษฎร 
- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 
- โรงเรียนแมปะวิทยา 
- โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม 
-โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เทศบาลนครแมสอด 
- โรงเรียนตลุกกลางทุง 
- โรงเรียนอนุบาลตาก 
- โรงเรียนบานเนินมะลื่น 
- โรงเรียนบานหนองรม 
- โรงเรียนบานหนองกระทุม 
- โรงเรียนบานลานเต็ง 
- โรงเรียนบานสะแกเครือ 
- โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม 
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41 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- โรงเรียนบานหนองกระโห 
- โรงเรียนบานสามเงา 
- โรงเรียนบานโสมง 
- โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม 
- โรงเรียนบานสบยม 
- โรงเรียนบานหนองปลาไหล 
- โรงเรียนบานทาตะครอ 
- โรงเรียนบานวังตําลึง 
- โรงเรียนบานแมโกนเกน 
- โรงเรียนบานแมตาวกลาง มิตรภาพท่ี 26 
- โรงเรียนบานแมตาวแพะ 
- โรงเรียนบานน้ําหอม 
- โรงเรียนบานขุนหวยนกแล 
- โรงเรียนทานผูหญิงพรสม 
- โรงเรียนบานพะละ 
- โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ 
- โรงเรียนบานหม่ืนฤาชัย 
- โรงเรียนตชด.บานแมออกฮู 
- โรงเรียนบานแมโพ 
- โรงเรียนบานแมสละ 
- โรงเรียนบานหวยนกกก 
- โรงเรียนบานแมสละเหนือ 
- โรงเรียนบานแมสลิดหลวง 
- โรงเรียนบานแมอุสุ 
- โรงเรียนบานหนองบัว 
- โรงเรียนบานแมกลองเกา 
- โรงเรียนบานแมพลู 
- โรงเรียนบานวังน้ําเย็น 
- โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- วิทยาลัยเทคนิคตาก 
- วิทยาลัยเทคนิคแมสอด 
- กศน.อําเภอทาสองยาง 
3. ครุภัณฑส่ือมัลติมีเดีย 
- อบต.ทาสายลวด 
- โรงเรียนบานหวยมวง 
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ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ             
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
4. ส่ือหองเรียนอัจฉริยะ 
- เทศบาลตําบลแมตาว 
- โรงเรียนบานโปงแดง 
- โรงเรียนบานชะลาดระฆัง 
- โรงเรียนบานน้ําดิบพิทยาคม 
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กระดานฯ 
- เทศบาลตําบลแมกุ 
- โรงเรียนแมปะใต 
- โรงเรียนบานหวยกระโหลก 
- โรงเรียนบานแมกาษา 
- โรงเรียนบานปาไรเหนือ 
- โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว 
- โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
- โรงเรียนบานแมอมกิ 
- โรงเรียนชมุชนบานแมยะ 
- โรงเรียนบานคลองหวยทราย 
6.ครุภัณฑคอม ทีวี โปรเจคเตอร เครื่องพิมพ เครื่องเสียง เครื่องฉาย 
- โรงเรียนบานทาไมแดง 
- โรงเรียนชุมชนบานวังหิน 
- โรงเรียนบานจกปก 
- โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
- โรงเรียนบานแมออกผารู 
- โรงเรียนบานวาเลย 
7. ครุภัณฑกีฬา (เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนกลางแจง) 
- อบต.แมกาษา 
- โรงเรียนบานเกาะอายดวน 
- โรงเรียนบานหวยพลู 
- โรงเรียนบานฉลอม 
- โรงเรียนบานดงยาง 
- โรงเรียนบานใหม 
- โรงเรียนสวางวิทยา 
- โรงเรียนบานตะเคียนดวน 
- โรงเรียนบานแมปะใต 
- โรงเรียนแมสอด 
- โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
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43 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี 1) 

ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(ตอ) 
7. ครุภณัฑกีฬา (เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนกลางแจง) 
- โรงเรียนบานปูแป 
- โรงเรียนญาณวิศิษฎ 
- โรงเรียนบานปางสาน 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
- โรงเรียนบานธงชัย 
- โรงเรียนบานหวยปลาหลด 
- โรงเรียนบานหวยหินฝน 
- โรงเรียนบานแมปะเหนือ 
- โรงเรียนบานหัวฝาย 
- โรงเรียนบานแมละเมา 
- โรงเรียนบานแมออกผารู 
- โรงเรียนบานตนผึ้ง 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
8. สื่อหองสมุด 
- โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย 
- โรงเรียนบานแมกุเหนือ 
- โรงเรียนบานหนองบัวใต 
- โรงเรียนบานโสมง 
- โรงเรียนบานยะพอ 
- โรงเรียนชมุชนบานพบพระ 
- โรงเรียนวังเจาวิทยาคม 
- กศน.อําเภอบานตาก 
9. ตอเติมอาคารเรียน 
- โรงเรียนบานแมตาวใต 
- โรงเรียนบานมอเกอ 
10. ครุภัณฑฝกอาชีพ 
- โรงเรียนบานแมตาวใต 
- โรงเรียนตชด.คายพระเจาตากสงเคราะห 2 
- โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 

 
 
 

95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 

155,000 
120,000 
100,000 

 
200,000 
200,000 

70,000 
31,100 

100,000 
100,000 
100,000 
200,000 

 
600,000 
100,000 

 
200,000 
100,000 
100,000 

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 400,000 

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 400,000 

5 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000 

6 โครงการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 500,000 

7 โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก 1,040,000 
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ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต(ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

8 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเครือขายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 

9 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 600,000 

10 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 1,200,000 

11 โครงการควบคุมปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) 
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.แมกาษา อําเภอแมสอด 
- สนับสนุนใหกับ รพ.สต.ยะพอ อําเภอพบพระ 

 
 

200,000 
50,000 

12 โครงการฝกอบรมสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพใหกับผูสูงอายุ 450,000 

13 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 400,000 

14 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ จังหวัดตาก 450,000 

15 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาพุทธในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

 
800,000 

16 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม 
ทางดานศาสนากิจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

 
600,000 

17 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานธรรมศึกษา บาลีศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

 
600,000 

18 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูลดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 

 
100,000 

19 โครงการจัดงานราชพิธ,ี งานรัฐพิธ,ีงานวันสําคัญของชาติและงานรับเสด็จฯ 500,000 

20 โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 200,000 

21 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาคริสต ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

180,000 
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ตารางท่ี 23 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 โครงการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 100,000 

2  
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดตาก 

100,000 

3  
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก 

100,000 

4  
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100,000 

5 โครงการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ 300,000 

6 โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว 200,000 

7  
โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
300,000 

8 โครงการฝกอบรมเครือขาย/ชมรมผูสูงอายุ 50,000 

9  
โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพและเพ่ิมสมรรถนะ 
ทางรางกายใหกับเด็กและเยาวชน 

 
100,000 

10 โครงการรวมสืบสานประเพณีข้ึนธาตุ จังหวัดตาก 310,000 

11 โครงการรวมสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก 90,000 

12 โครงการรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต จังหวัดตาก 250,000 

13 โครงการรวมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดตาก 350,000 

14 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางดานศาสนา 100,000 

15 
โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

150,000 

16 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุจังหวัดตาก 400,000 

17  
โครงการรวมสืบสานประเพณีบวงสรวง  
และสรงน้ําศาลหลักเมืองเกาจังหวัดตาก 

50,000 

18 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 100,000 

19 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 200,000 

20 โครงการอุดหนุนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1,500,000 

21 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 250,000 

22  โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 150,000 

23 โครงการจัดทําเอกสารคูมือการเกษตรยั่งยืน 150,000 

24 โครงการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 1,000,000 

25 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหผูปวยท่ียากไรของ อบจ.ตาก 528,000 

 

ตารางท่ี 24 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
  

โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
(ไตรมาส 4) 

เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน บทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) และมีมติให
ปรับกิจกรรมการประกวดศูนยบริการฯ มาเปน       
การประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเดนแทน
จึงสงผลใหคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑการประกวด 
และไมสามารถดําเนินการประกวดได 

2 
 
 
 
  

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 
ใหแกหนวยงานราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสถานศึกษาภายใน 
จังหวัดตาก 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 - ทต.พบพระ 

เนื่องจากเทศบาลตําบลพบพระ ไมไดดําเนินการบรรจุ
โครงการท่ีขอรับการอุดหนุนไวในแผนพัฒนาการศึกษา 
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาสี่ปของ
เทศบาลตําบลพบพระ (พ.ศ.2561-2564) 
  

3 โครงการควบคุมปองกันโรค 
ความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) 
- สนับสนนุใหกับ รพ.สต.คลองขยางโพรง 
และ รพ.สต.บานทาไมแดง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เนื่องจากทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
บานทาไมแดง อยูระหวางดําเนินการจัดหาอุปกรณ
ทางการแพทยเอง 
 
  

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา  
ในประเด็นตางๆ ดังตารางท่ี 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 25   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดดังนี้   
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การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 472 3.99 0.90 มาก 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 
ของโครงการ/กิจกรรม 

472 3.93 0.93 
มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 472 4.00 0.95 มาก 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ใหประชาชนทราบ 

472 3.97 1.01 
มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

472 3.95 1.04 
มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  472 4.00 0.87 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข 
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

472 4.00 1.00 
มาก 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  472 4.02 0.95 มาก 
รวม 472 3.98 0.86 มาก 

จากตารางท่ี 25 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.02) รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
(คาเฉลี่ย 4.00) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย 4.00) และผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 4.00) ตามลําดับ และมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.93) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป       
(พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  จํานวน 53 โครงการ  เปนเงิน 61,086,000 บาท     
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นําโครงการในแผน พัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 42 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 
21,278,000 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ  ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 24 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย   

  ลําดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบานเมืองท่ีด ี 147,644 

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก 

245,140 

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจัดทําแผนชุมชน 

141,305 

4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดตาก 72,890 

5 โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 341,169.84 

 
ตารางท่ี 27 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี                
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   
   ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 100,000 

2 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

50,000 

3 
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน Clinic Center อบจ.ตาก 

30,000 

4 โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจาง และพนักงานจางของ อบจ.ตาก 50,000 

5 
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจางประจําและ 
พนักงานจาง ของ อบจ.ตาก 

300,000 

6 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ 456,000 

7 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก 300,000 

8 โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 40,000 

9 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 100,000 

10 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ (คัตเอาท) 770,000 

11 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 200,000 

 

ตารางท่ี 27 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี                
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)  
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   ลําดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

12 
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองท่ี/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆและประชาชน 

2,100,000 

13 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี อบจ.ตาก พบประชาชน 100,000 

 
ตารางท่ี 28 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย      

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ จังหวัดตาก 50,000 

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 100,000 

3 
โครงการจัดการการเลือกตั้งผูบริหารและสภาชิกสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

100,000 

4 โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรอบจ.ตาก 150,000 

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถ่ินในจังหวัดตาก 150,000 

6 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการอบจ.ตาก 150,000 

7 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจางอบจ.ตาก 200,000 

8 
โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร อบจ.ตาก 

500,000 

9 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการพูดในท่ีชุมชน 50,000 

10 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอบจ.ตาก 100,000 

11 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป 100,000 

12 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 400,000 

13 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง 500,000 

14 โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 9,060,000 

15 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร 
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก  
และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

450,000 

16 
 
 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ผูบริหาร/ผูนําทองถ่ินในจังหวัดตาก 

600,000 

17 โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถ่ิน 300,000 

18 
โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนทักษะการใชภาษา 
เพ่ือการเปนนักประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ 

100,000 

19 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด   50,000 

ตารางท่ี 28 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)      
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ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการอบจ.ตาก 1,500,000 

21 
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

600,000 

22 โครงการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันของชาติเพ่ือสรางความสมานฉันท 100,000 

23 โครงการจัดทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก 100,000 

24 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน 150,000 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัด
ตาก ตอการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ประเด็นตางๆ ดังตารางท่ี 29 

ตารางท่ี 29 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดดังนี้   

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

246 4.35 0.92 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู 
ขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

246 4.33 0.83 มากท่ีสุด 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

246 4.29 0.84 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

246 4.29 0.93 มากท่ีสุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ 
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

246 4.26 0.87 มากท่ีสุด 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  246 4.34 0.89 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู 
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

246 4.35 0.94 มากท่ีสุด 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ 
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

246 4.30 0.91 มากท่ีสุด 

รวม 246 4.32 0.81 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 29 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.32) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.35) และผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 4.35)  รองลงมา คือ       
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย 4.34) และ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.33) ตามลําดับ และการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.26) 
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา   มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สี่ป(พ.ศ. 2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  
จํานวน 25 โครงการ  เปนเงิน 13,250,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป     
พ.ศ. 2561  จํานวน 21 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 10,530,000 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 9 โครงการ    
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 30 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ        งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมผูประกอบการดานบริการการทองเท่ียวรองรับ 
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

136,299 

2 โครงการมัคคุเทศกคืนถ่ิน 60,900 

3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 420,000 

4 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 4,048,835 

5 โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ 100,000 

6 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร 150,000 

7 โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเท่ียวแผนดินดอยลอยฟา 150,000 

8 โครงการการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง 
ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก 

16,900 

9 โครงการการสนบัสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย  
กีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาต ิ

400,000 

 
ตารางท่ี 31 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการวันอนุรักษชางไทย 80,000 

2 โครงการรถไฟนําเท่ียว 100,000 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงพลศึกษา 1000 ท่ีนั่ง 1,000,000 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 50,000 

5 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรอืประชาชนระดับอําเภอ 1,050,000 

6 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 1,100,000 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา   

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

1 โครงการประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดตาก 500,000 

2 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดตาก 300,000 

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวจังหวดัตาก 300,000 

4 โครงการฝกอบรมการบริหารและใหบริการสนามกีฬา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

200,000 

5 โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาข้ันพ้ืนฐาน  
ใหแกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก 

100,000 

6 โครงการแขงขันกีฬาโดยเปนเจาภาพหรือรวมกับองคกรอ่ืน 
หรือสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในนาม อบจ.ตาก หรือในนามจังหวัดตาก 

100,000 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา        
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข ในประเด็นตางๆ ดังตารางท่ี 33 

ตารางท่ี 33   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร        
การพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา ไดดังนี้ 
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 3.80 0.72 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 3.90 0.78 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 3.66 0.65 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 3.84 0.71 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 3.56 0.78 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  250 3.96 0.90 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

250 3.94 0.79 มาก 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 3.84 0.76 มาก 

รวม 250 3.81 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 33 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ย 3.96) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 3.94) และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย
3.90) ตามลําดับ และการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 3.56) 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561–
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  จํานวน 10 โครงการ  เปนเงิน 4,700,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  จํานวน 7 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 2,750,000 
บาท  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 34 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม    

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก 337,400 

2 โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 194,200 

 
ตารางท่ี 35 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 300,000 

2 
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1,050,000 

 
ตารางท่ี 36 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

1 โครงการรณรงคเพ่ือลดขยะมูลฝอย 200,000 

2 โครงการประกวดปาชุมชน 300,000 

3 โครงการปลูกตนไม 100,000 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตารางท่ี 37 

ตารางท่ี 37  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร         
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 4.30 0.95 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 4.32 0.81 มากท่ีสุด 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 4.34 0.95 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 4.26 0.82 มากท่ีสุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 4.22 0.95 มากท่ีสุด 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  250 4.38 0.82 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

250 4.18 0.98 มาก 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 4.40 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 250 4.30 0.84 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 37 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.30) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนท่ี
ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ การดําเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย 4.38) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
(คาเฉลี่ย 4.34) ตามลําดับ และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.18) 
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รายการครุภัณฑ มีรายการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) อบจ.ตาก และแผนพัฒนา 
สี่ป (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  จํานวน 87 รายการ  เปนเงิน 32,199,850 บาท  
นํารายการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  จํานวน 54 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 
2,847,900 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 รายการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ และยัง
ไมไดดําเนินการ จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 38 แสดงรายการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใชจริง  

 
1 

สํานักปลัดฯ 
จางเหมาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตภายใน 
อาคารสํานักงาน อบจ.ตาก 

 
315,000 

 
2 

กองแผนและงบประมาณ 
จัดซ้ือโทรศัพท ชนิดโชวเบอรจํานวน 1 เครื่อง 

 
790 

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

 
14,100 

 
4 

สํานักการชาง 
คาจัดซ้ือหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ําได จํานวน 2 ชุด 

 
33,000 

5 คาจัดซ้ือเครื่องคํ้ายันไฮดรอลิค พรอมเครื่องยนตตนกําลังจํานวน 1 ชุด  490,000 

6 จัดซ้ือชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด 19,000 

7 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดาจํานวน 1 เครื่อง 18,800 

8 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบฝงฝาเพดานแบบ 4 ทิศทาง 
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 

 
109,800 

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

10 จัดซ้ือเครื่องเสียงพรอมลําโพงแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 2 ชุด 29,000 

11 จัดซ้ือเกาอ้ีแถว 4 ท่ีนั่ง จํานวน 10 ตัว 50,000 

 
12 

กองการศึกษาฯ 
เครื่องโทรศัพทชนิดโชวเบอร จํานวน 8 เครื่อง 

 
6,320 

13 จัดซ้ือเครื่องไดโวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 20,000 

14 จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง 47,500 

15 จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง 22,000 
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ตารางท่ี 39 แสดงรายการจัดซ้ือครุภณัฑท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

 
1 

สํานักปลัดฯ 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 

2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 

3 เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2  
จํานวน 1 เครื่อง 

29,000 

4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 3  
จํานวน 1 เครื่อง 

41,000 

 
5 

กองแผนและงบประมาณ 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

 
22,000 

6 จัดซ้ือโนตบุคสําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 21,000 

7 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี จํานวน 1 เครื่อง 17,000 

8 จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network   
จํานวน 1 เครื่อง 

15,000 

9 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 11,200 

 
10 

กองการเจาหนาท่ี 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง 

 
60,000 

11 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 

 
12 

กองคลัง 
จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

 
41,000 

 
13 

สํานักการชาง 
จัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาดจอภาพไมนอยกวา 40 นิ้ว  
จํานวน 2 เครื่อง 

 
30,000 

14 จัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น แบบถังคว่ํา 1 กอกอ จํานวน 3 เครื่อง 14,700 

15 จัดซ้ือกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จํานวน 1 ชุด 400,000 

16 จัดซ้ือกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 32 เทา จํานวน 3 ชุด 135,000 

17 จัดซ้ือไมสตาฟ แบบพับ จํานวน 4 อัน 30,000 

18 จัดซ้ือเครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร จํานวน 4 เครื่อง 60,000 

19 จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพาเปนเครื่องมือ 
หาตําแหนงพิกัดบนโลก โดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS  
จํานวน 2 เครื่อง 

50,000 

20 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 4 เครื่อง 

120,000 

21 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลจํานวน 2 เครื่อง 42,000 

22 จัดซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา     
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

53,000 
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ตารางท่ี 39 แสดงรายการจัดซ้ือครุภณัฑท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ตอ) 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

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

15,800 

24 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 6 เครื่อง 78,000 

25 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  
แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง 

58,000 

 
26 

กองการศึกษาฯ 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 4 เครื่อง 

 
120,000 

27  จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network   
จํานวน 2 เครื่อง 

30,000 

28 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 17,000 

29 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 5 เครื่อง 29,000 

30 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 ตัว 14,000 

31 จัดซ้ือเครื่องปมน้ําแบบหอยโขงขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง 150,000 

32 จัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง 15,000 

33 จัดซ้ือชุดดัมเบล พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด 100,000 

 
ตารางท่ี 40 แสดงรายการครุภัณฑท่ียังไมไดดําเนินการ 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว  

 
1 

กองการเจาหนาท่ี 
จัดซ้ือตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม.  
จํานวน 4 หลัง 

 
   30,000 

2 จัดซ้ือตูดานบนทึบ ดานลางทึบ เปดปดขนาด 80x40x160 ซม. 
จํานวน 4 หลัง 

30,000 

3 จัดซ้ือตูเอกสารขนาด 42x60x75x cm. 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง 7,000 

 
4 

กองการศึกษาฯ 
จัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 

 
100,000 

5 จัดซ้ือเครื่องกรองน้ําสแตนเลส จํานวน 2 เครื่อง 30,000 

 
6 

สํานักการชาง 
จัดจางทําบันไดทายรถบรรทุก 10 ลอ  (ทายลาด)จํานวน 1 ชุด  
ขนาดกวางไมนอยกวา 93 ซม.ยาวไมนอยกวา 150 ซม. เพ่ือติดตั้ง 
รถบรรทุก 10 ลอทะเบยีน 80-6309 ตาก 

 
100,000 

 

 

 



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

 

เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 

60 

บทที่ 3 
ขอเสนอแนะในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
ประจําป พ.ศ.2561 คร้ังที่ 1  

 
  จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก         
มีจํานวนโครงการรวมท้ังสิ้น 254 โครงการ งบประมาณ 255,014,850 บาท นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 212 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น
167,851,850 บาท และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 38.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 78.25 
โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 81.25 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 14 โครงการ ดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะใหมีการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหตรงตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีวางแผนไว 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบรายงานผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน 
ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย 

จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น....…องคการบริหารสวนจังหวัดตาก………………………………………… 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไมมี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น     

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ /   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน /   

    ยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น     

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล /   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ /   

    การพัฒนาทองถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ /   

     ศักยภาพของทองถ่ิน   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ /   

     ยุทธศาสตรจังหวัด   

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /   

13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน /   
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ประเด็นการประเมิน 
มี ไมมี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /   

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /   

17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /   
 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน……องคการบริหารสวนจังหวัดตาก……………………… 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม - กันยายน) 
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สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีป 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป 

ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 
ตามแผนฯ 

ส่ีป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสี่ป นํามาปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

93 75 80.65 118,953,100 81,300,100 68.35 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

73 67 91.78 57,025,750 51,993,750 91.18 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

53 42 79.25 61,086,000 21,278,000 34.83 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 

25 21 84.00 13,250,000 10,530,000 79.47 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดาน
การบริหารจดัการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 7 70.00 4,700,000 2,750,000 58.51 

รวม 254 212 83.46 255,014,850 167,851,850 65.82 

 
ตารางท่ี 42 แสดงขอมูลโครงการครุภณัฑ ประจําป พ.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รอยละ 
ตามแผนฯ 

สี่ป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯ 
ส่ีป 

นํามาปฏิบัติ 

ครุภณัฑ 87 54 62.07 32,199,850 2,847,900 8.89 

รวม 87 54 62.07 32,199,850 2,847,900 8.89 
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 43 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ ยกเลิก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

75 2 38 23 12 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

67 20 21 25 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

42 5 13 24 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสงเสริม    
การทองเท่ียว และกีฬา 

21 9 6 6 0 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอม 

7 2 2 3 0 

รวม 212 38 80 81 13 
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สรุปผล 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 
----------------- 

  1.สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังนี้ 

ตารางท่ี 44 แสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน            

จากคณะกรรมการ 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  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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ตารางท่ี 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดนิ 
ลักษณะของแหลงนา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ  ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

3 
 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน           
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร 
ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม          
การพาณชิย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ) 

(2) 2 

6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจาํป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการ   
รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 3 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณ และ
ศักยภาพ   
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(1) 1 

3) การวิเคราะหทางสงัคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
เปนตน 

(2) 1 

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

(2) 1 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติางๆ ทาง 
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มผีล
ตอสิ่งแวดลอมและการพฒันา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 1 

7) สรุปประเดน็ปญหาและความตองการของประชาชนเชงิ
พื้นที่ มีการนาํเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวธิีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ         
การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพฒันา
ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสทิธิผล
ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 
 

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

(9) ผลทีไ่ดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สาํคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่านมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
9 

3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก   
ประชารัฐแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  
แผนการบริหารราชการแผนดนิ นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพฒันา
ทองถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสู   
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่ที่  
จะดําเนนิการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของแต 
ละประเดน็กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนนุตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพฒันาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาํไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชีว้ัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ โดยระบแุผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) 5 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตทีเ่ปนชุดหรือเปนโครงการที่เปน
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ
นําไปสูการจัดทํา 
โครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่อยาง
ถูกตองและครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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2.สรุปคะแนนประเมินผลผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือ

วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ฝายเลขานุการฯไดทําการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนไดเปนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 45 แสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
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) มีความชัดเจนนําไปสู 
                การตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

(5) (5) 

          5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  (5) (5) 
          5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) (3) 

          5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
          5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (4) 
          5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง                 
                 ใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (5) 

          5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  
                (ผลผลิตของโครงการ) 

(5) (5) 

          5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
          5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
                 และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) (5) 

          5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5) 
รวมคะแนน 100 100 94 
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ตารางท่ี 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทาํยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis 
/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ   
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

10 9 

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล      
ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจาํนวนโครงการ กิจกรรมงานตางๆ 
ก็คือผลผลิตนัน่เองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนที่ดาํเนินการจริงตามทีไ่ดกําหนดไวเทาไหร จํานวนทีไ่ม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาที่ทีไ่ดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ     
การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวตัถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดาํเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 
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ตารางท่ี 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก(ตอ) 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนาํไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มพีื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้าํ)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร       
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนนิการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวสิัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

      60 
(5) 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

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

(5) 5 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนาํไปสูการ       
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พืน้ที่ดาํเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงานอธบิายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทาํ
ที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย 
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 

(5) 5 
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ตารางท่ี 46 แสดงผลรายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลองกับแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบบัที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพฒันา (3) ยึดวิสยัทัศน
ภายใตยทุธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธิท์ี่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวยัอยางมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6)การบริหารราชการแผนดนิทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5) 3 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิคา โภคภัณฑไปสูสินคา 
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสนิคา ไปสูการเนน 
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพฒันาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึง่ออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจบุัน 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนนิการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ   
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อให
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคัญ 5 
ประการในการจัดทาํโครงการไดแก  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) แ ล ะ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่ สามารถวดัได (measurable) ใชบอก
ประสิทธผิล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนนิการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตัง้ไว การไดผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวตัถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ดําเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาํเร็จได 
(3)ระบุสิง่ที่ตองการดําเนนิงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 
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