
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจาํป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งท่ี 2   

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

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งท่ี 2  เพ่ือ
เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้ผลจากการดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมาย หรือไม อยางไร และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร-สวนจังหวัดตาก  
และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การใหบริการประชาชนในจังหวัดตาก  ซ่ึงการจัดทํา
รายงานฯดังกลาว  ไดถือปฏิบัติตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕60 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม2560 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งท่ี 2  
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1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

คํานํา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของ  ทุกป  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงิน
และการคลังที่ดี  

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2560 เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวน
เก่ียวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากประจําป  พ.ศ.2560 ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการกํากับ
การปฎิบัติงานและการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  โดยนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการดานสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากย่ิงขึ้นตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.ความสําคญัของการตดิตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

   ในสวนของการ “ประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม 
อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยาง
มีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เช่ือถือได 

   จากที่กลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แต
หากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได 
ดังน้ัน “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล 
   การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานความคิดวาระบบ

ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังน้ัน ระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นกอน
หนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนพัฒนา และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังน้ัน ระบบติดตามและประเมินผลครั้งน้ีจึงมีแนวความคิดตามแผนภาพดังน้ี 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มตน
จากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input 
Monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (Performance 
Monitoring) การวางระบบติดตามในที่น้ีจึงเปนการสรางระบบเพ่ือที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหาร
แผน เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา    เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ น่ันคือ ถา
ไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบการติดตามและประเมินผลทํา
หนาที่ของระบบตอไปได หากแผนไมเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 
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ยทุธศาสตร์ 

กระบวนการ 

- แบบรายงานท่ี 2 แบบ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

ผลผลิต 

- ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผน 

ในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- แบบรายงานแบบท่ี 3/1 

และ 3/2 แบบรายงานผล

ความพึงพอใจต่อผลการ

ดาํเนินงานของ อปท. 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

-  Input Monitoring 

-  Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-  ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย

ของแผน 

-  การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในภาพรวม 
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3.องคประกอบของระบบตดิตามและประเมินผล 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปจจัย
นําเขา(Input)   2.สวนของกระบวนการติดตาม(Process)  และ3.สวนการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)  ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1.สวนปจจัยนําเขา (Input)   
คือปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ 
โดยบทบาทของหนวยติดตามและประเมินผลตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง ครั้งน้ี ไดแก แบบรายงานที่ 1  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวาใช
กระบวนการครอบคลุมทุกขั้นตอนหรือไม อยางไร 

2.สวนของระบบการตดิตาม (Process)  
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น ซึ่งในคูมือ “การติดตามและประเมินผล

การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”  ไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
มาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร 
ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนน้ีเปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถวัดไดจริงหรือ
เปลา นอกจากน้ี การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนด ไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบ
รายงาน การติดตามครั้งน้ี เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการใชงาน 

3.สวนของการประเมินผลลพัธ (Output, Goal)  
  เปนการติดตามผลชวงสุดทาย หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งแสดงใหเห็นวา

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม 
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชประเมินผลลัพธ  ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเน้ือหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ ตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก   (ผลจากแบบ
รายงานแบบที ่3/2)  
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4.คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548 ขอ 28 กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย   

1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

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

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคําสั่งที่      
0685 /2560 ลงวันที่  25 เมษายน 2560   เรื่อง แตงต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย 

1.นายคมกิต      เกษร  สมาชิกสภา อบจ.ตาก          ประธานคณะกรรมการฯ 
2.นายณัฐวัฒน    ชัยสงค  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
3.นายฤกษชัย     จันทรคํา  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
4.นายสุชาติ       โพธิราช  ผูแทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 
5.นายสุริยัน       ทิพยสุวรรณ ผูแทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 
6.พัฒนาการจังหวัดตาก      ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการฯ 
7.ทองถิ่นจังหวัดตาก                   ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการฯ  
8.นายนิติธร       ย้ิมเกตุ     ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการฯ 
9.นายเชาวลิต     เมืองสมบัติ        ผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 
10.ผูอํานวยการสํานักการชาง                                    กรรมการฯ 
11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ                          กรรมการและเลขานุการฯ 
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นอกจากน้ี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว 

5.วิสัยทศัน พนัธกิจ และยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก 

5.1 วิสัยทศัน 
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยกลางการพัฒนา 

โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

5.2 พนัธกิจ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่น   ตามกรอบ

อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ในการแกไข
ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพันธกิจการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  เปนการกําหนดสิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนดไว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดกําหนดพันธกิจไว ดังน้ี 
  1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและย่ังยืน  
  2) สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 
  3) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และสงเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ  
  4) พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก 
  5) สงเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพยสิน      และ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข การปองกันโรค และการแกไขปญหายา
เสพติด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 
  7) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  
  8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามและคงไวซึ่ง
เอกลักษณของทองถิ่น 
  9) สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  10) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการบริหาร การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสรางศักยภาพองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3  ยุทธศาสตรการพฒันา และแนวทางการพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก 
1) ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชพี 

  แนวทางการพฒันา 
  1. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
  2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจ 

    พิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
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2) ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเทีย่วและกฬีา 
  แนวทางการพฒันา 
  1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
  2. การประชาสัมพันธการทองเทีย่วจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว 
  3. พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว 
  4. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว 
  5. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 
  6. สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา 

7. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
3) ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

  แนวทางการพฒันา 
1. สงเสรมิ พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายนํ้า ระบบไฟฟา    

สาธารณะ และติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
  2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรกัษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ 
  4. พัฒนา ปรับปรุง บรหิารจัดการงานดานขนสง และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4) ยุทธศาสตรการพฒันาคณุภาพชีวิตและสาธารณสุข 
  แนวทางการพฒันา 
  1. สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 
  2. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน 
  3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  4. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด 

5) ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพฒันา 
  1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 

2. สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ    
   ภูมิปญญาทองถิ่น   

6) ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพฒันา 
  1. สรางความตระหนักฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2. สงเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม 
  3. สงเสริม สนับสนุน การบรหิารจัดการขยะ 

7) ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
  แนวทางการพฒันา 
  1. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 
  2. การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล 
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บทที่ 2  
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. การวางแผนงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการทีกํ่าหนด

ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น(ระดับจังหวัด)ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปตอไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)  

ตารางที ่1 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การสงเสริมเศรษฐกจิและอาชีพ 

11 2,834,000 9 1,474,000 9 1,374,000 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

27 19,290,000 19 11,430,000 20 45,730,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

85 120,382,000 48 96,975,000 46 89,975,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

23 16,550,000 3 1,200,000 3 1,200,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

38 28,107,000 38 20,637,000 38 20,637,000 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

10 6,970,000 9 4,000,000 9 4,000,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน    
การบริหาร การเมือง และการมี
สวนรวม 

42 24,493,500 39 49,162,000 40 19,502,000 

รวม 236 218,626,500 165 184,878,000 165 182,418,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดาน 
โครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 1  สงเสริม พัฒนาปรับปรุง 
ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา และ
ระบายนํ้า ระบบไฟฟาสาธารณะ และ
ติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
แนวทางที่ 2  พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 

8 

 
 

3,450,000 - - - - 

 
 

6  
2,707,000 - - - - 

       
ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสาธารณสขุ 
แนวทางที่ 2  สงเสริม สนับสนุนการ
สรางสุขภาพของประชาชน 

 
1 

 
100,000 

 
1 

 
100,000 

 
1 

 
100,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพฒันาดาน
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระบบ 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานการ
บรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวม
ดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาองคกรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สูสากล 

 
 

1 
 

1  

 
 

3,240,000 
 

1,500,000  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

รวมทั้งสิน้ 19 11,197,000 3 300,000 3 300,000 
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ตารางที่ 3 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดาน 
การสงเสริมเศรษฐกิจและอาชพี 
แนวทางที่ 1  สงเสริมสนับสนุน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเกษตรย่ังยืน 

 
 

1 
  

 
 

150,000 
  

- - - - 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดาน 
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
แนวทางที่ 1  พัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว 

 
 

1  

 
 

1,000,000  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดาน
โครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 1  สงเสริม พัฒนาปรับปรุง 
ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา และ
ระบายนํ้า ระบบไฟฟาสาธารณะ และ
ติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
แนวทางที่ 2  พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 

 
 

3 
 
 
 

1 
  

 
 

2,984,000 
 
 
 

400,000 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสาธารณสขุ 
แนวทางที่ 1  สงเสริม สนับสนุน 
การควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 
แนวทางที่ 2  สงเสริม สนับสนุน 
การสรางสุขภาพของประชาชน 

 
 

1 
 

1  

 
 

50,000 
 

10,000  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

 
 
- 
 
-  

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดาน 
การบรหิาร การเมือง และการมี 
สวนรวม 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาองคกรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สูสากล 

 
 
 

2  

 
 
 

400,000  

 
 
 
-  

 
 
- 

 
 
 
-  

 
 
 
-  

รวมทั้งสิน้ 10 4,994,000 - - - - 
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ตารางที่ 4 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดาน 
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
แนวทางที่ 3  พัฒนาบุคลากร และ
บริการดานการทองเที่ยว 
แนวทางที่ 5  สงเสริมการพัฒนาสนาม
กีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาใหได
มาตรฐาน 

 
 

1 
 

1 
  

 
100,000 

 
1,400,000  

 
 
- 
 
- 
  

 
 
- 
 
- 
  

 
 
- 
 
- 
  

 
 
- 
 
- 
  

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดาน
โครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 1  สงเสริม พัฒนาปรับปรุง 
ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา และ
ระบายนํ้า ระบบไฟฟาสาธารณะ และ
ติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
แนวทางที่ 2  พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 

 
 

3 
 
 
 

1 
  

 
 

2,000,000 
 
 
 

1,500,000 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดาน 
การบรหิาร การเมือง และการมี 
สวนรวม 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาองคกรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สูสากล 

 
 
 

2  

 
 
 

9,677,000  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

รวมทั้งสิน้ 8 14,677,000 - - - - 

 
ตารางที่ 5 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดาน 
การสงเสริมเศรษฐกิจและอาชพี 
แนวทางที่ 1 สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรที่ย่ังยืน 

2 100,000 - - - - 
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ตารางที่ 5 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดาน
โครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 1  สงเสริม พัฒนาปรับปรุง 
ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา และ
ระบายนํ้า ระบบไฟฟาสาธารณะ และ
ติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
แนวทางที่ 2  พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 

 
 

2 
 
 
 

1 
  

 
400,000 

 
 
 
-  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

 
 
- 
 
 
 
- 
  

ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาดาน
คณุภาพชีวิต และสาธารณสุข 
แนวทางที่ 3  สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 

1 400,000 - - - - 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพฒันาดาน
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระบบ 
แนวทางที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และ
ทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ๓มิปญญาทองถิ่น 

2 
 

2 

450,000 
 

200,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพฒันาดาน 
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 1 สรางความตระหนักฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
 
 

2  

 
 
 

-300,000  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานการ
บรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวม
ดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 

 
 

1  

 
 

750,000  

 
 

1  

 
 

300,000  

 
 

1  

 
 

300,000  

รวมทั้งสิน้ 13 2,000,000 1 300,000 1 300,000 
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ตารางที่ 6 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดาน
โครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 4  พัฒนา ปรับปรุงบริหาร
จัดการงานดานขนสง และปองกัน
บรรเทาสาธารณะภัย 

1 2,000,000 - - - - 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานการ
บรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาองคกรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สูสากล 

 
1 

 
7,900,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งสิน้ 2 9,900,000 - - - - 

 
ตารางที่ 7 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาดาน  
การพฒันาคณุภาพชีวิต 
แนวทางที่ 1  สงเสริม สนับสนุนการ
ควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 

 
 

1  

 
 

175,000  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

ยุทธศาสตรที่ 5  การพฒันาดาน  
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระบบ 

 
 

1  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานการ
บรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวม
ดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 

 
 

2  

 
 

1,350,000  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

รวมทั้งสิน้ 4 1,525,000 - - - - 
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ตารางที่ 8 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพฒันาดานการ
บรหิาร การเมือง และการมีสวนรวม 
แนวทางที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวม
ดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 

1 1,350,000 - - - - 

รวมทั้งสิน้ 1 1,350,000 - - - - 

 
2.การจัดทาํงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที ่ 19  กันยายน  2559 โดยไดสรปุขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบรหิารสวนจังหวัดตาก  

ตารางที่ 9 แสดงรายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   

รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป 2560 ป 2560 

หมวดภาษีอากร   

1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 16,500,000 13,028,678.76 

2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ 880,000 1,781,600.76 

รวมหมวดภาษีอากร 17,380,000 14,810,279.52 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดินมาตรา 9 50,000 69,160.00 

2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม 700,000 1,289,725.29 

3. คาปรับผิดสัญญา 500,000 1,327,489.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,250,000 2,686,374.29 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   

1. คาเชาหรือบริการสถานท่ี 80,000 139,210.00 

2. ดอกเบี้ย 4,800,000 3,849,433.58 

3. คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด  -  - 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,880,000 3,988,643.58 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

1. คาจําหนายเศษของ 39,000 30,000.00 

2. คาขายแบบแปลน 1,000,000 617,300.00 

3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,000 1,110.00 

4. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 400,000 573,250.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,440,000 1,221,660.00 
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ตารางที่ 9 แสดงรายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตอ) 
   

รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป 2560 ป 2560 

หมวดรายไดจากทุน   

1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 50,000 - 

รวมหมวดรายไดจากทุน 50,000 - 

หมวดภาษีจัดสรร   

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 108,000,000 123,308,422.30 

2. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบานกําหนดแผนฯ 128,000,000 142,425,553.39 

3. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบาน อบจ.รอยละ 5 28,000,000 36,616,955.62 

4. คาภาคหลวงแร 10,000,000 16,111,957.06 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 274,000,000 318,462,888.37 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 147,961,600 135,905,148 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 147,961,600 135,905,148 

รวมทุกหมวด 446,961,600 477,074,993.76 

 
รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ตารางที่ 10 แสดงรายจายตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 
ประมาณการ         

ป 2560 
จายจริง                        
ป 2560 

ดานบรหิารทัว่ไป   
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 71,826,600 61,080,299.51 
-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,069,000 2,256,155.00 
ดานบริการชุมชนและสงัคม   
- แผนงานการศึกษา 22,475,300 19,385,982.00 
- แผนงานสาธารณสุข 86,961,600 86,398,800.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 145,729,500 149,485,563.94 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 21,505,000 25,615,108.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 33,570,000 22,168,511.25 
ดานการเศรษฐกิจ   
-   แผนงานการเกษตร 4,944,000 3,831,323.00 
ดานการดาํเนนิงานอ่ืน   
-    แผนงานงบกลาง 56,880,600 45,242,687.77 

รวมเงินทัง้สิน้ 446,961,600 415,464,430.47 

 

 

ตารางที่ 11 แสดงรายจายตามหมวดรายจาย 
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หมวด 
ประมาณการ             

ป 2560 
จายจริง                        
ป 2560 

1. หมวดงบกลาง 52,729,300 45,242,687.77 
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 47,684,900 44,493,310.34 
3. หมวดคาจางช่ัวคราว 25,704,240 25,345,974.18 
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 207,195,880 192,242,605.77 
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 6,380,000 4,979,017.82 
6. หมวดเงินอุดหนุน 19,908,000 17,954,032 
7. หมวดคาครภัุณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 87,259,280 85,106,802.59 
8. หมวดรายจายอ่ืน 100,000 100,000.00 

รวมเงินทัง้สิน้ 446,961,600 415,464,430.47 
 
3.รายการเงนิอุดหนุน 

ในป พ.ศ. 2560 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดต้ังงบประมาณอุดหนุนหนวยงานองคกรตางๆ         
จํานวน  87  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,908,000 บาท    

ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน 

 

ลําดบัที ่
หนวยงาน/องคกรที่รบัการ

สนบัสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนบัสนุน
งบประมาณ 

1 ที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ ประจําป 2559 150,000 
2 ที่ทําการปกครองอําเภออุมผาง โครงการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว

แผนดินดอยลอยฟา ประจําปงบประมาณ 2560 
100,000 

3 หอการคาจังหวัดตาก โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร         
ครั้งที่ 18 ประจําป 2560 

150,000 

4 ที่วาการอําเภอบานตาก โครงการสงเสริมการทองเที่ยว วัฒนธรรม 
ประเพณี ของดีบานตาก “บานตาก เมืองตองหาม
พลาดเย่ียมชม” 

100,000 

5 สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ประจําป 
2560 

24,000 

6 เทศบาลตําบลบานตาก โครงการจัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย 
แขงเรือพายโบราณ ประจําป 2559 

150,000 

7 เทศบาลเมืองตาก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว       
ริมแมนํ้าปง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,425,000 

8 เทศบาลเมืองตาก โครงการจัดงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ประจําป 2559 

4,000,000 

ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 
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ลําดบัที ่
หนวยงาน/องคกรที่รบัการ

สนบัสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนบัสนุน
งบประมาณ 

9 จังหวัดตาก โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ 
ประจําป 2559 – 2560 

2,000,000 

10 สมาคมกีฬาจังหวัดตาก โครงการสนับสนุนการแขงขนักีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงประเทศไทย กฬีาเยาวชนแหงชาติ
และกีฬาแหงชาติ 

400,000 

11 สาธารณสุขอําเภอพบพระ โครงการควบคุมปองกันโรค 150,000 
12 สาธารณสุขอําเภอแมระมาด โครงการควบคุมปองกันโรค 250,000 
13 เทศบาลนครแมสอด โครงการสนับสนุนศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูพิการ/ผูสูงอายุ 
1,100,000 

14 เทศบาลเมืองตาก 
-โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 100,000 

15 เทศบาลตําบลแมตาว 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลแมตาว 

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โปรเจคเตอรพรอมจอ 80,000 

16 วิทยาลัยเทคนิคตาก โครงการจัดซื้อเครื่องไสแนวนอน 300,000 
17 เทศบาลเมืองตาก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย 

ใหกับประชาชนโดยการติดต้ังกลอง CCTV 
1,425,000 

18 เทศบาลเมืองตาก โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะ 
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองตาก 

2,300,000 

19 วิทยาลัยเทคนิคแมสอด โครงการจัดซื้อเครื่องกลึงและเครื่องเลื่อยแบบชัก 300,000 
20 เทศบาลตําบลพบพระ 

-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ตําบลพบพระ 

โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ 90,000 

21 องคการบริหารสวนตําบลวาเลย 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลวาเลย 

โครงการจัดซื้อโทรทัศนและจานดาวเทียม 70,000 

22 องคการบริหารสวนตําบลแมปะ 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ 
บริหารสวนตําบลแมปะ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา 
เครื่องเลนสนามกลางแจง 

200,000 

23 สํานักงานเทศบาลตําบล 
ทาสายลวด 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาสายลวด 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนาม
กลางแจง 

150,000 

24 อบต.ทาสายลวด 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลทาสายลวด 

โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอ้ีนักเรียน 70,000 

ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 
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25 โรงเรียนบานทาตะครอ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 90,000 
26 โรงเรียนแมสอด โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 95,000 
27 โรงเรียนบานนํ้าดิบ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 200,000 
28 โรงเรียนบานแมกึ๊ดหลวง 

กญัไชยมิตรภาพที่ 182 
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 200,000 

29 โรงเรียนบานปูแป โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 95,000 
30 โรงเรียนบานหัวฝาย โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
31 โรงเรียนบานแมปะใต โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
32 โรงเรียนบานแมปะ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
33 โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลาง

มิตรภาพที่ 26 
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 95,000 

34 โรงเรียนบานแมตาวใหม โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 50,000 
35 โรงเรียนบานพะเดะ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 90,000 
36 โรงเรียนบานขะเนจื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 150,000 
37 โรงเรียนบานแมตาวใต โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
38 โรงเรียนบานคางภิบาล โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
39 โรงเรียนบานแมปะเหนือ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 95,000 
40 โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 300,000 
41 โรงเรียนชุมชนบานพบพระ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 90,000 
42 โรงเรียนบานแมสละเหนือ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 100,000 
43 โรงเรียนบานนุเซะโปล โครงการเครื่องดนตรีวงดุริยางค 200,000 
44 โรงเรียนบานสันปาปวย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา (โนตบุค) 50,000 
45 โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 90,000 
46 โรงเรียนบานแมตาวใต โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 150,000 
47 โรงเรียนบานแมตาว โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ 150,000 
48 โรงเรียนบานหวยมวง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคและเครือ่งพิมพ 150,000 
49 โรงเรียนบานทาอาจ โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอมจอ 150,000 
50 โรงเรียนบานวังตะเคียน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 150,000 
51 โรงเรียนบานหวยกะโหลก โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 150,000 
52 โรงเรียนบานแมปะเหนือ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 70,000 
53 โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 90,000 
54 โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 90,000 
55 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 95,000 
56 โรงเรียนบานรมเกลา 2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 100,000 

 

ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ) 
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57 โรงเรียนบานรมเกลา 3 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 100,000 
58 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 50,000 
59 โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 100,000 
60 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานแมออกฮู 
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรและ 
คอมพิวเตอรโนตบุค 

90,000 

61 โรงเรียนบานวาเลย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร โทรทัศน  
และเครื่องพิมพ 

90,000 

62 โรงเรียนบานแมออกผาร ู โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 300,000 
63 โรงเรียนบานทุงถ้ํา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 300,000 
64 โรงเรียนบานอูหู โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 300,000 
65 โรงเรียนบานหวยนกกก โครงการจัดซื้อโทรทัศนส ีLED 300,000 
66 โรงเรียนชุมชนบานแมตาน  

(ราษฏรบํารุง) 
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 150,000 

67 โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง 90,000 
68 โรงเรียนบานวังตําลึง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 90,000 
69 โรงเรียนบานนาโบสถ  

(นอมมิตรอนุกลู) 
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 90,000 

70 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
คายพระเจาตากสงเคราะห 2 

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 90,000 

71 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 90,000 
72 โรงเรียนบานยะพอ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง 90,000 
73 โรงเรียนบานมอเกอ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 90,000 
74 โรงเรียนขุนหวยบานรุง โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 200,000 
75 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 โครงการจัดซื้อจักรเย็บผาพรอมอุปกรณ          

ตูแสตนเลสพรอมอุปกรณ และอุปกรณทําขนม 
100,000 

76 โรงเรียนบานนาโบสถ 
(นอมมิตรอนุกลุ) 

โครงการจัดซื้อสื่อหองสมุด 90,000 

77 โรงเรียนบานแมกลองเกา โครงการตอเติมอาคารเรียน 250,000 
78 โรงเรียนผดุงปญญา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 92,000 
79 โรงเรียนผดุงปญญา โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 92,000 
80 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 150,000 
81 โรงเรียนแมกุวิทยาคม โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 83,000 
82 โรงเรียนพบพระวิทยาคม โครงการจัดซื้อเครื่องฉายทึบแสง โปรเจคเตอร 100,000 
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83 โรงเรียนอุมผางวิทยาคม โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 550,000 
84 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โครงการจัดซื้อสื่อหองสมุดอิเลคทรอนิกส 500,000 
85 โรงเรียนแมกุวิทยาคม โครงการจัดทําแหลงเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
7,000 

86 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 90,000 
87 กศน.อําเภอบานตาก โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 300,000 

4.ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2560 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) และ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-3 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 274 โครงการ 
งบประมาณ  266,269,500 บาท บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนต้ัง
จายรายการใหม จํานวน 242  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 197,601,600 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน  ดังน้ี 
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2560 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รอยละ 
ตามแผนฯ

สามป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสามป นํามาปฏิบัติ 

1. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
และอาชีพ 

12 12 100 3,084,000 3,084,000 100 

2.ดานการสงเสรมิการทองเท่ียว 
และกีฬา 

30 30 100 21,790,000 19,000,000 87.20 

3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 107 81 75.70 135,823,000 85,196,000 62.73 

4.ดานคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข 26 23 88.46 17,285,000 16,569,000 95.86 

5.ดานการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

41 41 100 30,957,000 30,810,000 99.53 

6.ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

10 10 100 6,670,000 6,670,000 100 

7.ดานการบริหาร การเมือง 
และการมีสวนรวม 

48 45 93.75 50,660,500 28,149,938 71.60 

รวม 274 242 88.32 266,269,500 197,601,600 74.21 
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ จํานวน  199.5 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10.5  โครงการ 
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน  22 โครงการ แยกเปนรายยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน  ดังน้ี 

ตารางที่ 14 แสดงขอมูลการดําเนนิงานโครงการพฒันา ประจําป พ.ศ. 2560  

ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวน 
โครงการ 

การดาํเนินงาน 
ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิการ 

ยกเลกิ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

12 10.5 0.5  -  1 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม 
การทองเที่ยวและกีฬา 

30 19.5 1.5 - 9 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

81 64.5 6 7.5 3 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสาธารณสขุ 

23 22 - - 1 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

41 39.5 0.5 - 1 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 9 - - 1 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม 

45 34.5 2 2.5 6 

รวม 242 199.5 10.5 10 22 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไมครบทุกกิจกรรมทําใหการประเมินผลการดําเนินงาน      
  ไมเปนจํานวนเต็ม  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) จํานวน 12 โครงการ  เปนเงิน 3,084,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2560  จํานวน 12 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 3,084,000 บาท  
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10.5 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0.5 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ 
จํานวน 1  โครงการ  (อยูหนาที่ 33 ตารางที ่18-20) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)  จํานวน 30 โครงการ  เปนเงิน 21,790,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 30  โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 19,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
บาท  ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 19.5 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1.5 โครงการ และขอยกเลิก
โครงการ จํานวน 9 โครงการ (อยูหนาที่ 35-36 ตารางที ่22-24) 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–
2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)  จํานวน 107 โครงการ  เปนเงิน 135,823,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2560  จํานวน 81 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 85,196,000 บาท  
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 64.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน  
9.5 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 3 โครงการ (อยูหนาที่ 38-43 ตารางที ่26-29) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) จํานวน 26 โครงการ  เปนเงิน 17,285,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 23 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 16,569,000
บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 22 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ (อยูหนาที่ 54-55   
ตารางที ่33-34) 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)  จํานวน 41  โครงการ  เปนเงิน 30,957,000 บาท นําโครงการใน
แผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  จํานวน 41 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 30,810,000
บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 39.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0.5 โครงการ และขอยกเลิก
โครงการ จํานวน 1 โครงการ (อยูหนาที่ 57-61 ตารางที ่36-38) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    มีโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  1) จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 
6,670,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 10 
โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 6,670,000 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 9 และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 1 
โครงการ (อยูหนาที่ 63 ตารางที ่40-41) 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม  มีโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) อบจ.ตาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1-3 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  จํานวน 48 โครงการ เปนเงิน 50,660,500 บาท  
นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  จํานวน 45 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 
28,149,938 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 33.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ      
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2.5 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 7 โครงการ (อยูหนาที่ 65-69 ตารางที ่
43-46)  
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5.สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ การนําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไปสู

การปฏิบัติ  ณ  วันที่  29 กันยายน 2560  รวมทั้งสิ้น  242 โครงการ  เปนเงินทั้งสิ้น 197,601,600 บาท  ดังน้ี 

ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา  ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น จํานวน 
199.5  โครงการ  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10.5 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 10     
โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน 22 โครงการ   

ประเดน็การตดิตามดานคาใชจาย  ปรากฏวาคาใชจายของโครงการดําเนินการแลวเสร็จเปนเงิน
ทั้งสิ้น 139,903,925.10 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการที่ต้ังไว จํานวน 197,601,600 บาท 

6.สรปุผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพฒันา 
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 

1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก  ตามประเด็นการประเมินผลวาโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 7 ดาน บรรลุ
วัตถุประสงคตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวดังน้ี   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
1.1 สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
1.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษ        

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,084,000 บาท 
การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 2,497,729 บาท  สวนใหญเปนโครงการที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรย่ังยืน และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทาง 
การพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 1.1  และ 1.2 ตามแนวทางที่กําหนด 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
2.2 การประชาสัมพันธการทองเทีย่วจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว 
2.4 สงเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ว 
2.5 สงเสรมิการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 
2.6 สงเสรมิการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา 
2.7 สงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา   ที่บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และแผนเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 
21,790,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน 30 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 9,633,261.50 บาท      
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สวนใหญเปนโครงการที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตากและพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว  
พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว  สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา
และวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน  สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา  และสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6 และ 2.7 ตามแนวทางที่กําหนด 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.1 สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายนํ้า ระบบไฟฟา  สาธารณะ 

และติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล 
3.2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3.3 สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ 
3.4 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป        

(พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่  1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1-3 และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 107 โครงการ งบประมาณ 135,823,000 
บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 81  โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 73,947,143.59 บาท สวนใหญเปน
โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายนํ้า ระบบไฟฟา  สาธารณะ 
และติดต้ังไฟฟาโซลาเซลล   พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร   สนับสนุน
การจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการพัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการ
ปองกันบรรเทาสาธารณะภัย   ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 3.1, 3.2 3.3 และ 3.4 ตาม
แนวทางที่กําหนด 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสขุ 
4.1 สงเสรมิ สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 
4.2 สงเสรมิสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน 
4.3 สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 
4.4 สงเสรมิและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด 
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่  1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1-3 และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน  26 โครงการ งบประมาณ 17,285,000 บาท 
การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 23 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 15,818,038 บาท  สวนใหญเปนโครงการที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ  สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน  
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ  และสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหา
ยาเสพติด  ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ตามแนวทางที่กําหนด 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
5.2  สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญา

ทองถิ่น 
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 41  โครงการ งบประมาณ 30,957,000 บาท 
การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 41 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 22,914,640.86 บาท สวนใหญเปนโครงการที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  และสงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 5.1 และ 
5.2 ตามแนวทางที่กําหนด 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                        6.1 สรางความตระหนักฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                        6.2 สงเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

    6.3 สงเสรมิ สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ  
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3 แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 
และแผนเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 10 โครงการ 
งบประมาณ 6,670,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 10 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 5,241,884 บาท  
สวนใหญเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางความตระหนักฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงเสริม 
สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริม สนับสนุน 
การบริหารจัดการขยะ  ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ  6.1, 6.2 และ 6.3 ตามแนวทางที่
กําหนด 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม 
  7.1 สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน 
  7.2 การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล 

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-3  แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และแผนเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่1) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน  48  โครงการ งบประมาณ 
50,660,500 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน  45 โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง 20,917,228.15 บาท  
สวนใหญเปนโครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน และการพัฒนา
องคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 7.1 และ 7.2 ตาม
แนวทางที่กําหนด 
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  7. สรปุผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตาก 
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายไตรมาส  และแบบที่ 3 แบบประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ในแบบที่ 3 น้ันจะตองมี
การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ ในภาพรวม
จํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทั้งใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร  โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแต
ละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายตามรายยุทธศาสตร   โดยดําเนินการสงแบบ 
สอบถามดวยตนเอง จํานวน 1,750 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 1,704 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
97.37 สามารถสรุปผลไดดังน้ี                                                                         

ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตาก  
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตารางที่ 
15-16 
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามประเด็น  
ไดดังน้ี  

การปฎิบตังิาน                                 
(ประจําปงบประมาณ 2560) 

ระดบัความพงึพอใจ 
จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ / กิจกรรม  

1,704 3.56 0.72 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ / กจิกรรม  

1,704 3.73 0.68 มาก 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

1,704 3.82 0.83 มาก 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

1,704 3.80 0.77 มาก 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

1,704 3.75 0.77 มาก 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 1,704 3.78 0.79 มาก 
7.ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

1,704 3.87 0.77 มาก 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

1,704 3.84 0.75 มาก 

9.ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

1,704 3.94 0.70 มาก 

รวม 1,704 3.79 0.52 มาก 

จากตารางที่ 15  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวาประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมา คือ ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.87) และการแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน (คาเฉลี่ย 3.83) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / 
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.56) 
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลพืน้ฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

รวม ควร
ปรบัปรุง 

นอย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 

เพศ 
ชาย 

7 
(0.41%) 

21 
(1.23%) 

240 
(14.09%) 

311 
(18.25%) 

114 
(6.69%) 

693 
(40.67%) 

หญิง 
1 

 (0.06%) 
23 

(1.35%) 
297 

(17.43%) 
521 

(30.57%) 
169 

(9.92%) 
1,011 

(59.33%) 

รวม 
8 

(0.47%) 
44 

(2.58%) 
537 

(31.52%) 
832 

(48.82%) 
283 

(16.61%) 
1,704 
(100%) 

อายุ 

ตํ่ากวา 20 ป 
0 

(0.00%) 
4 

(0.24%) 
19 

(1.11%) 
45 

(2.64%) 
13 

(0.76%) 
81 

(4.75%) 

20-30 ป 
0 

(0.00%) 
7 

(0.41%) 
89 

(5.22%) 
123 

(7.22%) 
27 

(1.59%) 
246 

(14.44%) 

31-40 ป 
1 

(0.06%) 
13 

(0.76%) 
143 

(8.40%) 
253 

(14.84%) 
75 

(4.40%) 
485 

(28.46%) 

41-50 ป 
1 

(0.06%) 
9 

(0.53%) 
115 

(6.75%) 
168 

(9.86%) 
62 

(3.63%) 
355 

(20.83%) 

51-60 ป 
6 

(0.35%) 
6 

(0.35%) 
132 

(7.75%) 
207 

(12.15%) 
94 

(5.52%) 
445 

(26.12%) 

มากกวา 60 ป 
0 

(0.00%) 
5 

(0.29%) 
39 

(2.29%) 
36 

(2.11%) 
12 

(0.70%) 
92 

(5.40%) 

รวม 
8 

(0.47%) 
44 

(2.58%) 
537 

(31.52%) 
832 

(48.82%) 
283 

(16.61%) 
1,704 
(100%) 
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ขอมูลพืน้ฐาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

รวม 
ควรปรบัปรงุ นอย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 

การศกึษา 

ประถมศึกษา 
1 

(0.06%) 
6 

(0.35%) 
97 

(5.69%) 
168 

(9.86%) 
58 

(3.41%) 
330 

(19.37%) 

มัธยมศึกษา 
1 

(0.06%) 
8 

(0.47%) 
151 

(8.86%) 
171 

(10.03%) 
57 

(3.35%) 
388 

(22.77%) 

อนุปริญญา 
0 

(0.00%) 
4 

(0.23%) 
71 

(4.17%) 
132 

(7.75%) 
35 

(2.05%) 
242 

(14.20%) 

ปริญญาตร ี
6 

(0.35%) 
18 

(1.06%) 
159 

(9.33%) 
254 

(14.91%) 
90 

(5.28%) 
527 

(30.93%) 

สูงกวาปริญญาตรี 
0 

(0.00%) 
7 

(0.41%) 
42 

(2.47%) 
81 

(4.75%) 
42 

(2.46%) 
172 

(10.09%) 

อ่ืน ๆ 
0 

(0.00%) 
1 

(0.06%) 
17 

(1.00%) 
26 

(1.52%) 
1 

(0.06%) 
45 

(2.64%) 

รวม 
8 

(0.47%) 
44 

(2.58%) 
537 

(31.52%) 
832 

(48.82%) 
283 

(16.61%) 
1,704 
(100%) 

อาชพี 

รับราชการ 
6 

(0.35%) 
12 

(0.70%) 
107 

(6.27%) 
228 

(13.38%) 
105 

(6.16%) 
458 

(26.88%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
0 

(0.00%) 
6 

(0.35%) 
44 

(2.58%) 
58 

(3.40%) 
21 

(1.24%) 
129 

(7.57%) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
1 

(0.06%) 
10 

(0.59%) 
139 

(8.16%) 
172 

(10.10%) 
60 

(3.51%) 
382 

(22.42%) 

รับจาง 
1 

(0.06%) 
2 

(0.12%) 
123 

(7.22%) 
179 

(10.50%) 
46 

(2.70%) 
351 

(20.60%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
0 

(0.00%) 
8 

(0.47%) 
51 

(2.99%) 
85 

(4.99%) 
20 

(1.17%) 
164 

(9.62%) 

เกษตรกร 
0 

(0.00%) 
6 

(0.35%) 
73 

(4.28%) 
110 

(6.45%) 
31 

(1.83%) 
220 

(12.91%) 

รวม 
8 

(0.47%) 
44 

(2.58%) 
537 

(31.52%) 
832 

(48.82%) 
283 

(16.61%) 
1,704 
(100%) 
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จากตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี    

ดานเพศ   พบวา สวนใหญ เปน เพศหญิ ง มีจํานวน 1,011 คน คิดเปนรอยละ 59.33              
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศหญิงมีความพึงพอใจมาก 
จํานวน 521  คน คิดเปนรอยละ 30.57 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 17.43  
เพศชาย มีความพึงพอใจมาก จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 18.25 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จํานวน 240 
คน คิดเปนรอยละ 14.09  

ดานอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 31 - 41 ป มีจํานวน 485 คน คิดเปนรอยละ 28.46
รองลงมา อายุระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 445 คน คิดเปนรอยละ 26.12 อายุระหวาง 41 - 40 ป จํานวน 355 
คน คิดเปนรอยละ 20.83 อายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 14.44 อายุมากกวา 60 ป 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 5.40  และอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 81  คน คิดเปนรอยละ 4.75 ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุระหวาง 31 - 41 ป 
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 253 คน  คิดเปนรอยละ 14.84 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 75 คน  คิดเปนรอยละ 
4.40 ชวงอายุระหวาง 51 - 60 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 12.15 พึงพอใจมากที่สุด 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และชวงอายุระหวาง 41 - 40 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 168 คน     
คิดเปนรอยละ 9.86  และพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 3.63 ตามลําดับ 

ดานการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 527 คน คิดเปนรอยละ 
30.93 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 22.77 ระดับประถมศึกษา จํานวน 330 คน 
คิดเปนรอยละ 19.37 ระดับอนุปริญญา  จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 14.20 ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
172 คน คิดเปนรอยละ 10.09 และระดับอ่ืน ๆ จํานวน 45 คน   คิดเปนรอยละ 2.64 ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
มาก จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 14.91 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 5.28 ระดับ
มัธยมศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 10.03   พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปน
รอยละ 3.35 และระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 9.86 และพึงพอใจมาก
ที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 3.41 ตามลําดับ 

ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 458 คน คิดเปนรอยละ 26.88  
รองลงมาอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 22.42 อาชีพรับจาง จํานวน 351 คน      
คิดเปนรอยละ 20.60 อาชีพเกษตรกร  จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 12.91 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
164 คน คิดเปนรอยละ 9.62 และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 7.57  และ          
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา อาชีพรับราชการ                
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 13.38 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 6.16 
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจมาก จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 10.10  พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 3.51 และอาชีพรับจาง มีความพึงพอใจมาก จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 10.50       
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ 
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8.ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตากในแตละยทุธศาสตร  
 เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละ
ยุทธศาสตร  ไดดังน้ี 

ตารางที่ 17  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน (คน) 
 

S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 250 3.94 0.40 มาก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
และกีฬา 

245 3.63 0.73 มาก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 250 4.14 0.26 มาก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 250 4.28 0.47 มากที่สุด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

234 4.22 0.57 มากที่สุด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

225 3.66 0.24 มาก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง  
และการมีสวนรวม 

250 3.87 0.52 มาก 

รวม 1,704 3.96 0.54 มาก 

 จากตารางที่ 17 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในแตละยุทธศาสตร
ในภาพรวมพบวามีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) เมื่อพิจารณาเปน            
รายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 4.22) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (คาเฉลี่ย 4.14) ,ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ (คาเฉลี่ย 3.94) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวน
รวม (คาเฉลี่ย 3.87) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.66)  
และยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา (คาเฉลี่ย 3.63) ตามลําดับ 
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ในป พ.ศ.2560  องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเปนรายยุทธศาสตร ดังน้ี 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

จาํนวน  10.5  โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0.5  โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ   ดังน้ี 

ตารางที่ 18 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการฝกอบรมการทําอาหารสําหรับโคขุน 447,662 

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 

3 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุน 76,767 

4 โครงการชุมชนตนแบบแหงความดี 149,952 

5 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 449,290 

6 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร 199,935 

7 โครงการสรางงานสรางอาชีพเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 304,867 

8 โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก 293,495 

9 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 122,005 

10 โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพ่ือการเกษตรย่ังยืน 91,576  
โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาทฯ 
(โครงการมีหลายกิจกรรม นับ 0.5 คะแนน) 
- จัดอบรมเตรยีมความพรอมกอนเขารวมตามโครงการฯ 

 
 

72,180 

ตารางที่ 19 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง   
โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาทฯ 
(โครงการมีหลายกิจกรรม นับ 0.5 คะแนน) 
- จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร จํานวน 2,000 เลม 
- จัดทําปายโครงการเปนเหล็ก จํานวน 5 ปาย 

 
 

128,000 
12,000 

ตารางที่ 20 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกจิและอาชีพ   
  

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 
  

โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน บทบาท
หนาที่ ของคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณที่
เปลี่ยนไปในปจจุบัน สงผลใหหลักเกณฑในการประกวด
จากสวนกลางยังไมชัดเจน ประกอบกับคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดมีมติใหปรับกิจกรรมการประกวดเปนการ
ประกวดสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรดีเดน 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  ใน
ประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมเศรษฐกจิและอาชีพ  ไดดังน้ี   
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 3.84 0.58 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 4.00 0.57 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 3.94 0.71 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 3.96 0.60 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 3.98 0.73 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 3.94 0.51 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

250 3.91 0.54 มาก 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 3.93 0.56 มาก 

รวม 250 3.94 0.40 มาก 

จากตารางที่ 21 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม(คาเฉลี่ย 3.98) และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ (คาเฉลี่ย 3.96) ตามลําดับ โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.84)   
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2.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการทองเทีย่วและกฬีา    มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 19.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1.5 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 9  โครงการ ดังน้ี 

ตารางที่ 22 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการมวยไทย – มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 496,000 

2 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย –เมียนมาร 150,000 

3 โครงการวันอนุรักษชางไทย 78,625 

4 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส 1,000,000 

5 โครงการพัฒนาสนามกีฬาวูดบอล 454,000 

6 โครงการการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย  
กีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ 

400,000 

7 โครงการรถไฟนําเที่ยว 
-คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

 
16,402.50 

8 โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 42,300 

9 โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ใหแกนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก 

98,520 

10 โครงการแขงขันกีฬาโดยเปนเจาภาพหรือรวมกับองคกรอ่ืนหรือสงนักกีฬา 
เขารวมแขงขันในนาม อบจ.ตาก หรือในนามจังหวัดตาก 

245,980 

11 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 1,361,846 

12 โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตซอล 570,524 

13 โครงการกอสรางลานคอนกรีต คสล.สําหรับจอดรถภายในสนามกีฬา อบจ.ตาก 999,000 

14 โครงการฝกอบรมผูประกอบการดานบริการการทองเที่ยว 
รองรับสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

112,565 

15 โครงการพัฒนาสนามกีฬา อบจ.ตาก 1,240,000 

16 โครงการพัฒนาอาคารอัฒจันทรสนามกีฬาฟุตบอล 1 299,000 

17 โครงการฝกอบรมการบริหารและใหบรกิารสนามกีฬาอบจ.ตาก 100,000 

18 โครงการจัดซื้อหมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250KVA จํานวน 1 เครื่อง 350,000 

19 โครงการมัคคุเทศกคืนถิ่น 86,755 

 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- จัดบูทประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว จ.ตาก 

164,744 
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจริง  

1 โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว นํ้าตกธารารักษ ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก 997,000  
โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- จัดจางทําแผนพับ คูมือ ปฏิทิน แผนที่ขอมูลแหลงทองเที่ยว 

 
 

370,000 

ตารางที่ 24 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
 

 ลําดบั
ที ่

โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป 
พันดวง 

เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวง 
แหงการไวทุกขและถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2 โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย 
แขงเรือพายโบราณ ประจําป 2559  
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวงแหง
การไวทุกขและถวายความอาลัยตอ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

3  โครงการจัดงาน “เทศกาลสงเสริม 
การทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา” 

เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวงแหง
การไวทุกขและถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณีของดีบานตาก “บานตาก        
เมืองตองหามพลาดมาเย่ียมชมวัฒนธรรม” 

เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริม 
การทองเที่ยวจากจังหวัดตากและดําเนินการ 
เรียบรอยแลว  

5 โครงการปนจักรยานสงเสริม                      
การทองเที่ยวตําบลบานนา 

เน่ืองจากไดดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ในการดําเนินโครงการ
แลวพบวาเสนทางที่จะใชปนจักรยานเปนถนนในหมูบาน
ที่เปนเสนทางจะไปแหลงทองเที่ยวมีลักษณะเปนดิน
ลูกรังเปนหลุมเปนบอขนาดใหญ ซึ่งไมเหมาะแกการปน
จักรยานอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงแกผูเขารวม
กิจกรรมได 

6 โครงการการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติแกผูทําช่ือเสียงผูใหการสนับสนุนหรอื
ทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก 

เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวงแหง
การไวทุกขและถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

7 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.สัมพันธเกมส เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวงแหง   
การไวทุกขและถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับกิจกรรม
ดังกลาว เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตาก
ไมสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการแขงขันกีฬาได 

ตารางที่ 24 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ
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โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 
เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ 

เน่ืองจากหวงระยะเวลาการจัดโครงการ อยูในชวง   
แหงการไวทุกขและถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว
ริมแมนํ้าปง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เน่ืองจากเทศบาลเมืองตาก แจงวารายละเอียดของงาน
ที่จะตองดําเนินการมีการแกไข/เพ่ิมเติม ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 2560 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการองเที่ยวและกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา  ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  ไดดังน้ี   

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 245 3.77 0.75 มาก 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

245 3.58 0.94 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 245 3.62 0.84 มาก 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

245 3.64 0.88 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

245 3.62 0.89 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  245 3.64 0.83 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น  

245 3.53 0.94 มาก 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  245 3.61 1.01 มาก 
รวม 245 3.63 0.73 มาก 

จากตารางที่ 25 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู       
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.77) รองลงมาคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (มีคาเฉลี่ยเทากัน 3.64) ตามลําดับ 
โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 
3.53) 

3.ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน  มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จาํนวน 64.5  
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน  7.5   โครงการ และยกเลิก
โครงการ จํานวน 3 โครงการ   ดังน้ี 
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ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินโคว, บานหนองง้ิว  
ต.ตากตก –ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก 

945,000 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บานนํ้าดิบ ต.สมอโคน อ.บานตาก 
ต.โปงแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 

470,000 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลี่ยงเมือง บานแมกลอง  
ต.แมกลอง – ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก 

270,000 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.แมทอ อ.เมืองตาก เช่ือม  
บานผาผึ้ง ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก  

590,000 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สวนสาธารณะกลางนํ้า 
เฉลิมพระเกียรติประจําอําเภอพบพระ ม.4 ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก 

735,000 

6 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0027 
บานแมกึ๊ดสามทา – บานสันปาไร อ.แมสอด จ.ตาก 

362,000 

7 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 
สายทางที่  ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย อ.สามเงา – บานยางโองนํ้า 
อ.บานตาก จ.ตาก 

498,000 

8 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 
บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ  อ.แมระมาด จ.ตาก 

496,000 

9 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร  
สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 บานแมละเมา – บานปางสาน อ.แมสอด จ.ตาก 

495,000 

10 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่ ตก.ถ 1-0017 
บานตลาดรวมไทย – บานผากระเจอ อ.พบพระ จ.ตาก 

248,000 

11 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 
บานคีรีนอย – บานทรัพยอนันต ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

248,000 

12 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร  
สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บานดงลาน – บานวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 

499,000 

13 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 
สายทาง เทศบาลเมืองตาก เช่ือม ม.9 ต.นํ้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

499,000 

14 ติดต้ังระบบไฟฟาโซลาเซลล ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก  248,000 

15 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย – บานสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  

1,880,000 

 
 
 
ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,590,000 
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สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 บานมอเกอรยาง – บานยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก 

17 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บานแมก๊ึดสามทา – บานสันปาไร อ.แมสอด จ.ตาก   

1,780,000 

18 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ อ.แมระมาด 

1,990,000 

19 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย – บานทุงมะขามปอม  
อ.แมระมาด จ.ตาก 

1,810,000 

20 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที ่
ตก.ถ 1-0035  เทศบาลเมอืงตาก – ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

239,000 

21 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 บานหวยกระโหลก – บานแมกึ๊ดใหม  
อ.แมสอด  จ.ตาก 

848,000 

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บานสมบูรณทรัพย  ต.ชองแคบ –บานคีรีนอย ต.รวมไทยพัฒนา  
อ.พบพระ จ.ตาก 

324,000 

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทาง บานซอโอ ม.2 ต.ชองแคบ – บานเกษตรพัฒนา ม.8 ต.พบพระ      
จ.ตาก 

324,000 

24 ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.นํ้ารึม – เขตเทศบาล
เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 

186,000 

25 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
ม.3 บานบอไมหวา ต.นํ้ารึม  - ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

398,000 

26 ปรับปรุงทอสงนํ้า บานแมพะยวบ ต.เกาะตะเภา  
อ.บานตาก – ต.ยานรี อ.สามเงา จ.ตาก 

1,148,000 

27 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.3 บานเดลอคี 
ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก 

349,000 

28 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.2 บานเซอทะ  
ต.หนองหลวง  อ.อุมผาง จ.ตาก 

339,000 

29 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.1 บานหนองหลวง  
ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก 

359,000 

30 ขุดลอกคลองขยางแหง ม.14 บานใหมเจรญิธรรม ต.โปงแดง  
อ.เมืองตาก จ.ตาก 

298,000 

31 ขุดลอกคลอง บานดงยาง ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก 303,000 

32 ขุดลอกคลองแมระวาน ม.5 บานแมระวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 499,000 

 

ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 
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33 ขุดลอกคลองสบยม ม.4 – ม.9 ต.เชียงทอง เช่ือม ม.1  
ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก 

303,000 

34 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 76,020 

35 กอสรางสะพาน คสล. ขามลาํหวยอุมผาง บานแปโคทะ  
ต.อุมผาง –ต.โมรโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

3,180,000 

36 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 
บานลานขวาง – บานเดนมะขาม อ.เมืองตาก จ.ตาก  

1,914,000 

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปลาไหล  
ต.เชียงทอง – ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก 

950,000 

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บานหนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก  
เช่ือม ม.1 ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก 

599,000 

39 กอสรางทอเหลี่ยมระบายนํ้าสายทางที่ ตก.ถ 1-0002  
บานหนองปรือ – บานวังเจา (อ.เมืองตาก – อ.วังเจา) จ.ตาก 

611,000 

40 กอสรางรางระบายนํ้า เขตเทศบาลอุมผาง – อบต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก 288,000 

41 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเขาบานนํ้าดิบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1,830,000 

42 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บานสระทอง – บานสามไร อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1,815,000 

43 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บานยางโองนํ้า – บานวังหวาย  
(อ.บานตาก – อ.สามเงา) จ.ตาก 

1,814,000 

44 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี   
สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย – บานยางโองนํ้า 
(อ.สามเงา – อ.บานตาก) จ.ตาก  

1,853,000 

45 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บานดงลาน – บานวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 

1,809,000 

46 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร – บานสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก   

1,865,000 

47 ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 บานคีรีนอย – บานทรัพยอนันต  อ.พบพระ      
จ.ตาก 

1,835,000 

48 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายนํ้า 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บานแมกุหลวง – บานผารู อ.แมสอด จ.ตาก 

1,628,000 

49 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน – บานหวยผักหละ อ.แมสอด จ.ตาก  

1,695,000 

 

ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 



 
41 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

50 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บานแมกุ – บานแมตาว อ.แมสอด 

1,515,000 

51 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 บานหวยมวง – บานแมตาวสันโรงเรียน  
อ.แมสอด จ.ตาก 

1,748,000 

52 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่   
ตก.ถ 1-0023 บานแมกใุหมทาซุง – บานแมตาวกลาง อ.แมสอด จ.ตาก 

1,740,000 

53 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี และ คสล. 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย – บานปากหวยแมปะ  
อ.แมสอด จ.ตาก 

1,602,000 

54 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ – บานวังเจา  
(อ.เมืองตาก – อ.วังเจา) จ.ตาก  

1,847,000 

55 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพรง – บานมาบปาแฝก  
อ.เมืองตาก จ.ตาก  

1,860,000 

56 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน – บานสบยม อ.วังเจา จ.ตาก 

868,000 

57 ขุดลอกคลอง ม.3 บานสะแกเครือ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 199,928.59 

58 ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที ่
ต.แมวะหลวง  อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

496,000 

59 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชสําหรับงานดานการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
1. คาจัดซื้อชุดออกซิเจนพกพา 
2. จัดซื้อบอลลูนไลทสําหรับงานกูภัย 
3. จัดซื้อสัณญานไฟกระพริบฉุกเฉิน ชนิด LED พรอมกลองเสียงไซเรน 
4. คาจัดซื้อวินซมอเตอรไฟฟาพรอมสายสลงิและรีโมทควบคุม 
5. คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับชุดเครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ 
6. คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพรอมอุปกรณปองกัน 
7. คาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ (SCBA) สําหรบังานดับเพลิง กูชีพ-กูภัย 
8. คาจัดซื้อชุดอุปกรณกูภัยทางสูง ประกอบดวย 
 -  สามขาโรยตัวพรอมรอก 
 -  เปลตะกรา 
 - เชือกโรยตัว 
 - เขม็ขัดรัดตัว 
 -  อุปกรณล็อค อุปกรณเคลีอ่นยายและอุปกรณเซฟต้ี 

 
 

15,000 
98,500 
39,500 
44,500 

218,500 
376,000 
382,400 
498,000 

 
 
 
  

 

ตารางที่ 26 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 
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60 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 170,235 

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บานทาทองแดง ต.นาโบสถ – บานผาผึ้ง 
ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก 

500,000 

62 โครงการประชุมสัมมนาการใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก 399,560 

63 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ตําบลชองแคบ เช่ือมตอ 
บานเกษตรพัฒนา ตําบลพบพระ จังหวัดตาก 

459,000 

64 ขุดสระกักเก็บนํ้า ม.3 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 380,000 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยใหกับประชาชน 
“ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV" (โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- ติดต้ังบริเวณสะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
- อุดหนุนเทศบาลเมืองตาก 

 
 

393,000 
1,425,000 

 

ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

1 
ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที ่
ต.แมตาน อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

475,000 

2 
ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่ 
ต.แมหละ  อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

475,000 

3 ปรับปรุงถนนและรางระบายนํ้า สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  
เทศบาลเมืองตาก – หมูที ่1 ตําบลไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

380,000 

4 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 
บานแมตาวสันแป – บานหวยมวง อ.แมสอด จ.ตาก 

800,000 

5 โครงการปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก 
- กอสรางอาคารจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด พรอมปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร 

 
1,900,000 

6 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนจอมพล
เขตเทศบาลเมืองตาก เช่ือมโยงเขตตําบลไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

2,000,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 28 แสดงโครงการที่ยังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 



 
43 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

1 ขุดลอกสระเกบ็นํ้า ม.3 บานหวยพลู ต.ดานแมละเมา อ.แมสอด จ.ตาก 345,000 

2 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตําบลแมก ุม.8 บานแมกเุหนือ
เช่ือมตอ อบต.แมกุ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

486,000 

3 ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่ 
ต.แมอุสุ  อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

495,000  

4 ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล(Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่ 
ต.ทาสองยาง อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

495,000  

5 ติดต้ังระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่ 
ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

495,000 

6 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.1 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 497,000 

7 ขุดสระเก็บกักนํ้าสาธารณะ(แกมลิง) ม.2 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 497,000  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยใหกับประชาชน 
“ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV " (โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- ติดต้ังบริเวณเลียบริมแมนํ้าปง 

 
 

2,000,000 

ตารางที่ 29 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 ขุดลอกคลองนํ้าโจน ม.6 บานนํ้าโจน  
ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก  

เน่ืองจากพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ ทาง อบต.วังหินได
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ในพ้ืนที่เสร็จเรยีบรอย 

2 กอสรางแพโปะ เน่ืองจากขนาดของแพโปะไมสามารถรองรบันํ้าหนัก
เครื่องจักรกลหนักได และเพ่ือใหเกิดความคุมคา 
ราชการไมเสียหายและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

3 
กอสรางสะพาน คสล. บานทจีอซี ม.11     
ต.แมจัน – ต.หนองหลวง  
อ.อุมผาง จ.ตาก  

เน่ืองจากพ้ืนที่ที่จะดําเนินการทับซอนกับสะพานไมของ
เทศบาลตําบลแมจัน ซึ่งทางเทศบาลตําบลแมจันได
ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเปนประจําและยังมีสภาพใช
งานไดดี  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
ใหกับประชาชน"ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV 
- จัดซื้อระบบกลองวงจรปด CCTV และ
ติดต้ัง จํานวน 1 ชุด บริเวณสถานีขนสง
จังหวัดตาก 

เน่ืองจากไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ของกระทรวงคมนาคม โครงการ
พัฒนาการบริหารนักทองเที่ยวในสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดตาก โดยการพัฒนาและปรับปรุงการติดต้ังระบบ
กลองวงจรปด CCTV พรอมระบบบันทึกขอมูลและ
ติดต้ัง จํานวน 40 ชุด ทั้งภายในและรอบบริเวณสถานี
ขนสงจังหวัดตาก 

 
ตารางที่ 30 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิงของอบจ.ตาก 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 
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1 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณบนสายทางบนดอยหลังวัดวังมวง  
หมูที่ 5 ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เช่ือมตอสายทางไป 
บานหนองชะลาบ หมูที่ 1 ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก     
(ทต.ไมงาม) 

 
6,750 

 
 

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บริเวณพ้ืนที่ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก เสนทางเช่ือมตอตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 (อบต.แมทอ) 

99,905 
 
 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายทางจากหลักเมืองเกา  
ตําบลปามะมวง ถึงวัดดอยขอยเขาแกว ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก (อบต.ปามะมวง) 

34,988.50 
 
 

4 โครงการขยายไหลทาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพง-    
บานมาบปาแฝก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยดําเนินการขยายไหลทาง 
ออกขางละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2,700 กิโลเมตร 

247,978.50 

5 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ตก 25 ตําบลหนองหลวง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

19,913.40 

6 โครงการขุดตักและขนยายผักตบชวาออกจากบอบําบัดนํ้าเสียทั้ง 2 บอ     
“วันสิ่งแวดลอมไทย รวมใจกาํจัดผักตบชวา” จังหวัดตาก (จังหวัดตาก) 

54,634.20 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายปาสัก หมูที่ 5 ตําบลแมหละ  
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก (จังหวัดตาก) 

50,000 

8 โครงการปรับพ้ืนที่ในการกอสรางศูนยการเรียนรูปฐมวัยใหกับเด็กอนุบาล 
ในพ้ืนที่บริการหมูที่ 6,7,9 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
(อบต.เกาะตะเภา) 

72,000 

9 โครงการซอมแซมถนนบานลซีอ หมูที่ 8 ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก (ทต.ทุงกระเชาะ) 

100,000 

10 โครงการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ (หนองแมวใหญ) หมูที่ 1 ตําบลตากออก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (อบต.ตากออก) 

800,000 

11 โครงการปรับเกรดพรอมลงลูกรังบดอัดแนน ถนนลูกรังขามสะพานภายใน
หมูบาน หมูที ่8 บานสระทอง ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
เช่ือมตอหมูที่ 8 บานสามไร ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
(อบต.สมอโคน) 

200,000 

12 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สนามกีฬาหมูบาน เพ่ือใหชุมชนในหมูบานขุนหวย 
แมตาน หมูที่ 6 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก (อบต.แมตาน) 

50,000 

13 โครงการปรับปรุงเสนทางรับเสด็จฯ ในพ้ืนที่บานพอบือละคี หมูที ่4 และ 
บานหวยมโหนกคี หมูที่ 7 ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
(อบต.แมสอง) 

152,073 
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14 โครงการปรับปรุงซอมบํารุงถนนลูกรัง สายบานผาผึ้ง-บานศรีคีรีรักษ  
ตําบลเชียงทอง เช่ือมตอกับบานทาทองแดง หมูที่ 7 ตําบลนาโบสถ  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 

18,000 

15 โครงการขุดลอกคลองแมระกา หมูที่ 6 บานหนองกระทุม ตําบลโปงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (อบต.โปงแดง) 

300,000 

16 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ซอมบํารุงไฟฟาแสงสวาง และตัดหญา 
บริเวณสองขางทางสายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเขาบานนํ้าดิบ  
(อําเภอเมืองตาก- อําเภอบานตาก) และ ตก.ถ 1-0008  
บานสระทอง – บานสามไร (อําเภอบานตาก – อําเภอเมืองตาก) 

81,505 

17 โครงการปรับปรุงถนน สายทางตําบลชองแคบ เช่ือมตอภายในเขตตําบล 
พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.ชองแคบ) 

200,520.30 

18 โครงการปรับปรุงถนน สายทางบานคีรีราษฎร เช่ือมตอภายในเขตตําบล 
พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.คีรีราษฎร) 

402,488.40 

19 
 

โครงการปรับวัชพืชสองขางทางและเสริมดินขางทาง  
สายทางที่ ตก.1-0007 ทางเขาบานนํ้าดิบ (อําเภอเมือง - อําเภอบานตาก) 
จังหวัดตาก  

71826.10 

20 โครงการขุดตักและขนยายผักตบชวา อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
(ศาลากลางตาก) 

71899.8 

21 โครงการขุดตักและขนยายผักตบชวา ณ บริเวณ หนองกระจับ  
ตําบลเชียงทอง และตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก(ศาลากลางตาก) 

16569.1 

22 โครงการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ในพ้ืนที่บริเวณ หมูที่ 1 ถึง หมูที ่11 
ตําบลนํ้ารึม และเสนทางที่เช่ือมตอระหวางตําบลไมงาม และตําบลตลุกกลางทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.นํ้ารึม) 

100,000 

23 โครงการซอมแซมถนนลาดยางและตัดหญาสองขางทาง 3 สาย 
- ถนนสายทางบานพะละ ม.3 ต.ขะเนจื้อ อ.แมระมาด ระยะ 6.000 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ  
อ.แมสอด จ.ตาก ระยะทาง 4.375 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0022  บานหวยมวง - บานสันโรงเรียน  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ระยะทาง 8.225 กม. 

395,000 

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขต อบต.สามหมื่น เช่ือมเขต 
อบต.แมต่ืน และเขตองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก (อบต.สามหมื่น) 

956,000 

 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 30 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิงของอบจ.ตาก(ตอ) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

 
46 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

25 โครงการซอมแซมถนนลาดยางและตัดหญาสองขางทาง 3 สายทาง 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0038 บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ระยะทางยาว 4.000 กม. 
-ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ระยะทาง 12.973 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บานแมกุ - บานแมตาว อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ระยะทาง 5.782 กม. 

400,000 

26 โครงการปรับปรุงถนนรับขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมาร พรอมปรับ สนามเฮลปิคอปเตอรพระที่น่ังและ      
บริเวณโรงเรียนโดยรอบจํานวน 2 แหง คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานกะมาผาโด และศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมหละคี 
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางยาว 53+000 กม. (อบต.แมหละ) 

300,000 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ 
เช่ือมเขต อบต.แมระมาดและเขต อบต.ขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
(อบต.พระธาตุ) 

900,000 

28 โครงการซอมแซมถนนและตัดหญาสองขางทาง จํานวน 3 สายทาง 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บานแมกุหลวง - บานผารู อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 6.775 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน – บานหวยผักหละ 
อ.แมสอด จ.ตาก ระยะทาง 4.375 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บานแมกุ - บานแมตาว อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ระยะทาง 5.782 กม. 

100,000 

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขต อบต.แมกาษา และเขต  
อบต.ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตากและเขต อบต.พระธาตุ  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก(อบต.แมกาษา) 

300,000 

30 โครงการซอมแซมถนนและตัดหญาสองขางทาง จํานวน 4 สายทาง 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บานแมก๊ึดสามทา – บานสันปาไร  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ระยะทาง 18.367 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเขาบานแมระเมา – บานปางสาน 
อําเภอเมือแมสอด จังหวัดตาก ระยะทาง 7.775 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0030 บานแมจะเราสองแคว – บานสันปาไร 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.485 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ1-0031 บานแมระมาดนอย – บานสันปาไร 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.270 กม. 

200,000 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตอบต.ทองฟา เช่ือมเขต  
อบต.เกาะตะเภา และเขต อบต.ทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
จํานวน 4 โครงการ (อบต.ทองฟา) 

700,000 
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32 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน ศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหวยสลุง ตําบลพระธาตุ อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก (อบต.พระธาตุ) 

150,000 

33 โครงการปรับปรุงถนน ตําบลวาเลย เช่ือมตอ ภายในเขต ตําบลพบพระ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.วาเลย) 

500,755 

34 โครงการขุดลอกคลอง ปรับเกลี่ย บดอัดถนนเพ่ือการเกษตรและพ้ืนที่
สาธารณะในพ้ืนที่ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.ชองแคบ) 

500,368.70 

35 โครงการซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณ
สองขางทางสายทางที่ ตก.ถ. 1-0004 บานคลองขยางโพรง-บานมาบปาแฝก 
สายทางที่ตก.ถ. 1-0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก     
และสายทางที ่ตก.ถ 1-0006 บานบอไมหวา - บานตลุกกลางทุง 

98,130 

36 โครงการซอมแซมถนนลาดยางซอมบํารุงไฟฟาแสงสวางและตัดหญาบริเวณ
สองขางทาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย - บานสามเงา  
สายทางที่ ตก.ถ.1-0013 บานดงลาน-บานวังหมัน และ 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร -บานสองแคว 

97,565.45 

37 โครงการปรับเกลี่ยถนนเพ่ือการเกษตรและปรับเกลี่ยพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ 
ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.ชองแคบ) 

101,450.2 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินระหวางหมูบานฯ ถนนสายทางบานแมเหวย  
หมูที่ 4 ถึงบานหวยช้ีหมี หมูที่ 6 ตําบลทาสองยาง เปนระยะทางประมาณ 
17 กิโลเมตร (อําเภอทาสองยาง) 

600,000 

39 โครงการปรับปรุงถนนดินเสนทาง หมูที่ 4 บานพอบือละคี ตําบลแมสอง     
ถึงหมูที่ 7 บานตะโขะบิ ตําบลแมอุส ุอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  
(อบต.แมสอง) 

900,000 

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาทองแดง - ผาผึ้ง ตําบลนาโบสถ  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.นาโบสถ) 

300,000 

41 โครงการขุดลอกคลองแมยามา หมูที่ 6 บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 

200,000 

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังฯ เช่ือมระหวางตําบลยกกระบัตร กับ 
ตําบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก และขุดลอกลําหวยแมระวาน       
หมูที่ 5 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(อบต.ยกกระบัตร) 

1,250,000 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวาง หมูที่ 1 บานหนองชะลาบ      
ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก ถึงหมูที ่5 บานวังมวง ตําบลไมงาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.สมอโคน) 

180,000 

 

 

 
 
ตารางที่ 30 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิงของอบจ.ตาก(ตอ) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

 
48 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

44 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 1 บานแมสอง หมูที่ 2 บานแมสลิดหลวง   
หมูที่ 3 บานแมสลิดนอย ตําบลแมสอง อํ้าภอทาสองยาง จังหวัดตาก เช่ือมตอ
ระหวางตําบลแมสอง และในพ้ืนที่หมูที่ 8 บานแมสอง ตําบลแมอุสุ        
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตากและปรับพ้ืนที่สนามกีฬาตานภัยยาเสพติด 
(อบต.แมสอง) 

280,000 

45 โครงการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ (หนองแมวใหญ) หมูที่ 1  
ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (อบต.ตากออก) 

800,000 

46 โครงการขุดลอกคลองเดนหญากัดขาว หมูที่ 7 บานตลุกมะขาม  
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.โปงแดง) 

120,000 

47 โครงการขุดลอกคลองแมระกา หมุที่ 6 บานหนองกระทุม ตําบลโปงแดง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.โปงแดง) 

300,000 

48 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแลแกไขปญหานํ้าไหลหลากจากภูเขา  
พรอมจัดทําแนวกันไฟถาวร ดานหลังระหวางภูเขากับอาคารเรียน 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (เทศบาลสามเงา) 

150,000 

49 โครงการปรับปรุงซอมบํารุงถนนลูกรังสายบานผาผึ้ง-บานศรีคีรีรักษ ตําบล
เชียงทองเช่ือมตอกับบานทาทองแดง หมูที ่7 ตําบลนาโบสถ  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 

18,000 

50 โครงการปรับปรุงเสนทางรับเสด็จฯ ในพ้ืนที่บานพอบือละคี หมุที ่4    และ
บานหวยมะโหนกคี หมูที่ 7 ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
(อบต.แมสอง) 

152,073 

51 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สนามกีฬาของหมูบาน เพ่ือใหชุนชมในหมูบานขุนหวย
แมตาน หมูที่ 6 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  
(อบต.แมตาน) 

50,000 

52 โครงการปรับเกรดพรอมลงลูกรังบดอัดแนนถนนลูกรังขามสะพานภายใน
หมูบานหมูที่ 8 บานสระทอง ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
เช่ือมตอ หมูที่ 8 บานสามไร ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ
ปรับบริเวณพ้ืนที่ลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 7 บานนํ้าดิบ ตําบลสมอโคน 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (อบต.สมอโคน) 

200,000 

53 โครงการซอมแซมถนนลีซอ หมูที่ 8 ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก  
จังหวัดตาก (เทศบาลทุงกระเชาะ) 

100,000 

54 โครงการปรับพ้ืนที่ในการกอสรางศุนยการเรียนรูปฐมวัยใหกับเด็กอนุบาล     
ในพ้ืนที่บริการ หมูที ่6,7,9 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
(อบต.เกาะตะเภา) 

72,000 

55 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายปาสัก หมูที่ 5 ตําบลแมหละ           
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ไปถึงบานเลอตอ หมูที่ 13 ตําบลแมต่ืน   
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (อบต.แมต่ืน) 

50,000 

 

 
ตารางที่ 30 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิงของอบจ.ตาก (ตอ) 
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ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

56 โครงการปรับปรุงบูรณะซอมแซมและขยายถนน หมูที ่3,4,5,6,7  
ตําบลแมอุสุ -ตําบลแมสอง-ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  
(อบต.แมอุส)ุ 

600,000 

57 โครงการปรับพ้ืนที่สําหรับการกอสรางจุดสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายวาดวย
การปาไม (นาคีรี) เพ่ือดูแลรกัษาทรัพยกรปาไม ในพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติคลอง
วังเจาทองที่ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 

12,000 

58 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเช่ือมตอระหวางหมูบานตางๆ    
ในพ้ืนที่ตําบลแมวะหลวง (หมูที่ 6 บานเคาะที่โคะ หมุที ่7 บานทีสะหนอ           
หมูที่ 8 บานวะหยาโจ และหมูที่ 9 บานเกระคี) เช่ือมตอกับหมูที่ 14            
บานกิ่งไมขาว ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก พรอมทั้ง  
ซอมแซมสนามกีฬาตานภัยยาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลแมวะหลวง  
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก (อบต.แมวะหลวง) 

600,000 

59 โครงการขุดลอกคลองไมแดง-สันมะกอก ซึ่งเปนคลองยอยจาก 
คลองแมระกา หมูที่ 6 บานหนองกระทุม ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง  
จังหวัดตาก (อบต.โปงแดง) 

190,000 

60 โครงการขุดสระกักเก็บนํ้าบริเวณที่พักสงฆ บานหนองชะลาบ  
ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (อบต.สมอโคน) 

120,000 

61 โครงการซอมแซมถนนและตัดหญาสองขางทาง จํานวน 3 สายทาง 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บานแมกุ - บานแมตาว อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ระยะทาง 5.782 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0022 บานหวยมวง - บานตาวสันโรงเรียน  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ระยะทาง 9.950 กม. 
- ถนนสายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานตางริมเมย - บานปากหวยแมปะ 
อ.แมสอด จ.ตาก ระยะทาง 12.973 กม. 

150,000 

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานใหมเสรีธรรม - บานใหมชัยมงคล    
ตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  เช่ือมตอบานมอรังงาม   
ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี  จังหวัดกําแพงเพชร (อบต.เชียงทอง) 

205,000 

63 โครงการขุดลอกคลองแมระกา  หมูที ่2 บานแกงหิน  ตําบลวังประจบ      
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก (อบต.วังประจบ) 

300,000 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 16,749,394 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 31 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลของอบจ.ตาก และใชนํ้ามันเช้ือเพลิงหนวยงานอ่ืน
ที่ขอรับการสนับสนุน 
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1 โครงการขุดลอกลํานํ้าปง ที่มทีี่ดินโคลนทรายและขยะมาปดกั้นบริเวณหนา
ประตูเครื่องสูบนํ้าไฟฟาที่หนวยสูบนํ้าที่ 5 หมูที ่5 บานวังมวง เปนเหตุให   
นํ้าไหลเขาประตูนํ้า ทําใหประชาชนไมสามารถทําเกษตรได (ทต.ไมงาม) 

21,723 

2 โครงการรื้อผิวและปรับเกรดบดอัด ถนนลาดยาง สายบานสระตลุง หมูที ่1 
บานเดนมะขาม หมู 8 ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 (อบต.ตลุกกลางทุง) 

45,032.8 

3 โครงการดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขุดลอกลําคลองภายในตําบล
หนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.หนองบัวเหนือ) 

100,000 

4 โครงการปรับพ่ืนที่สาธาระประโยชน ณ หมูที่ 2 บานไร ตําบลวังหิน  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.วังหิน) 

100,000 

5 โครงการปรับพ้ืนที่สนามกีฬาฟุตบอล ใหเปนสนามกีฬามาตรฐาน  
ใชในการแขงขนักีฬาประจําป ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมทอ  
(อบต.แมทอ) 

100,000 

6 โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ 
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.โปงแดง) 

350000 

7 โครงการจัดสรางฝายช่ัวคราว เพ่ือปองกันและแกไขปญหาลุมนํ้าวัง  
จังหวัดตาก ในเขตพ้ืนที่ ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(ศาลากลาง) 

50,000 

8 โครงการปรับพ้ืนที่งานปใหม ณ ตลาดลอยฟา บานลีซอ หมูที่10  
ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (อบต.แมทอ) 

50,306.25 

9 โครงการปรับพ้ืนที่สาธารณะประโยชน หมูที่2 บานไร ตําบลวังหิน          
อําเภอเมืองจังหวัดตาก เพ่ือใชเปนพ้ืนที่กอสรางองคการบริหารตําบลวังหิน 
(อบต.วังหิน) 

98,000 

10 โครงการปรับพ้ืนที่บริเวรวัดมณีบรรพตวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(เทศบาลเมืองตาก) 

9,359.40 

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับราษฎร       
ในเขตพ้ืนที่ตําบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (อบต.วังจันทร) 

50,000 

12 โครงการขุดลอกเปดทางนํ้าและขุดสระเก็บนํ้า พรอมทั้งปรับปรุงซอมแซมถนน
เขาพ้ืนที่การเกษตร ในพ้ืนที่ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
(อบต.ยานร)ี 

800,000 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า จํานวน 3 สาย             
ในพ้ืนที่หมูที ่3 บานตะเคียนดวน ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
(อบต.นาโบสถ) 

180,000 

14 โครงการขุดลอกคลองแมนํ้าปง บริเวณหมูที่ 7 ตําบลตากออก             
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (เทศบาลบานตาก) 

85,000 

 

ตารางที่ 31 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลของอบจ.ตาก และใชนํ้ามันเช้ือเพลิงหนวยงานอ่ืน
ที่ขอรับการสนับสนุน (ตอ) 
 



 
51 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 

ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

15 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแมนํ้าวังสายโรงสูบนํ้าชลประทาน 
หมูที่ 10 บานปากวัง และบริเวณหนองพระบาทใต หมูที ่8   บานสองกอง 
ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (อบต.ตากออก) 

600,000 

16 โครงการขุดลอกแหลงเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ใน
พ้ืนที่หมูที่ 4 บานเดนวัว หมูที่ 9 บานครองราชย หมูที่ 12 บานเดนวัว      
นํ้าทิพย ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 

500,000 

17 โครงการขุดลอกคลองหวยแกว ถนนฟารมจันทรอินทรถึงถนนพหลโยธิน 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (เทศบาลไมงาม) 

50,000 

18 โครงการปรับพ้ืนที่บริเวณศาลพระบรมราชานุสรณ ณ วัดทานา               
ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก (เทศบาลหนองบัวใต) 

15,000 

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคลองยายเฒา และหมูบานทาทองแดง 
หมูที่ 7 สายทาทองแดง - ผาผึ้ง ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
(อบต.นาโบสถ) 

93,496 

20 โครงการปรับปรุงเสนทางรับเสด็จฯ ในพ้ืนที่ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวน
ชายแดน บานแมอมยะ และศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดน          
บานแมละนา ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก 
(อบต.ทาสองยาง) 

100,000 

21 โครงการขุดรองนํ้าบริเวณหาดทรายทองเมืองตาก ตําบลปามะมวง             
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง ป 2559  (อบต.ปามะมวง) 

20,000 

22 โครงการขุดลอกสระนํ้าบริเวณดานหลังหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร       
มณฑลทหารบกที่ 310 คายวชิรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
(หนวยฝกนักศกึษาวิชาทหาร) 

20,000 

23 โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าใช เพ่ืออุปโภค บริโภคใหกับราษฎร    
ในพ้ืนที่ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (อบต.ยานร)ี 

750,000 

24 โครงการเตรียมการในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตําบลบานตาก มีพ้ืนที่ดําเนินการ (เทศบาลบานตาก) 
- ขุดลอกผกัตบชวาบริเวณคลองหวยตาก หมูที่ 6 ตําบลตากออก  
ประมาณ 100 ม. 
- กําจัดวัชพืชเกาะกลางแมนํ้าปง บริเวณตากออก หมูที่ 6 บานตากออก 
- ขุดลอกรองนํ้าปงและกําจัดวัชพืช บริเวณริมตลิ่งฝงตากตก ต้ังแตหมู 4-10 
ตําบลตากตก  

300,000 

25 โครงการขุดลอกหนาฝายกักเก็บนํ้าและคลองสงนํ้า บริเวณหมูที่ 4 บานดงปู 
ตําบลหนองบัวใต และบานหนองแขม ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
(เทศบาลหนองบัวใต) 

50,000 

 

ตารางที่ 31 แสดงผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชเครื่องจักรกลของอบจ.ตาก และใชนํ้ามันเช้ือเพลิงหนวยงานอ่ืน
ที่ขอรับการสนับสนุน(ตอ) 
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ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
(อบต.นาโบสถ) 

60,000 

27 โครงการขุดลอกลําหวยและทาํคันดินเพ่ือกักเก็บนํ้าในลําหวยแมระมาด และ
ลําหวยขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (เทศบาลแมระมาด) 

200,000 

28 โครงการขุดลอกลําหวยแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  
(เทศบาลแมจะเรา) 

150,000 

29 โครงการขุดขนทรายที่ใชในการผสมคอนกรตีเสริมเหล็กเสนทางไปยัง       
พระมหาธาตุเจดียโลกวิทู (ตอยอดถนนเดิม) ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก (อบต.แมหละ) 

100,000 

30 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานตําบลประดาง อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก (อบต.ประดาง) 

200,000 

31 โครงการปรับปรุงสายทาง หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง ตําบลเชียงทอง อําเภอ
วังเจา จังหวัดตาก เน่ืองจากปจจุบันมีสภาพชํารุดเสียหายถูกนํ้ากัดเซาะ     
เปนหลุมลึกทําใหเสนทางไดรับความเดือดรอนจากการขนสงผลผลิต         
ทางการเกษตร (อบต.เชียงทอง) 

300,000 

32 โครงการแกไขปญหาจากพ้ืนที่ที่เกิดนํ้าทวม โดยขุดลอกเปดทางนํ้า          
เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าเขาอางเก็บนํ้าในพ้ืนที่ยานรี อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก (อบต.ยานรี) 

150,000 

33 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  หมูที่ 1,4,7  และ 8
ตําบลนาโบสถ  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก (อบต.นาโบสถ) 

200,000 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 5,897,917 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในประเด็นตางๆ 
ดังตารางที่ 32 

ตารางที่ 32 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร          
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดดังน้ี   
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 4.12 0.62 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 3.98 0.47 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 4.00 0.72 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 4.22 0.64 มากที่สุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 4.20 0.63 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 4.18 0.59 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

250 4.14 0.66 มาก 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 4.30 0.50 มากที่สุด 

รวม 250 4.14 0.26 มาก 

จากตารางที่ 32 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมาคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
(คาเฉลี่ย 4.22) และการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.20) 
ตามลําดับ โดยมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 
3.98) 
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน  22 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  1  โครงการ   ดังน้ี 

ตารางที่ 33 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใชจริง  

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมคณุภาพและพัฒนาการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมแกอาสาสมัครสาธารณสุข 

2,792,328 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
แกอาสาสมัครสาธารณสุข 

598,100 

3 โครงการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ 468,095 

4 โครงการสนับสนุนการควบคุมปองกันโรค 
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบพระ 
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด 

 
150,000 
250,000 

5 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเครือขาย/ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 999,900 

6 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิและการดูแลสุขภาพผูพิการ 75,715 

7 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ และการออกกําลังกาย 
สําหรับผูสูงอาย ุ

149,600 

8 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ/ผูสูงอายุ    
อบจ.ตาก 

1,100,000 

9 โครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จาํเปนตอสุขภาพแกผูพิการและผูสูงอายุ 1,000,000 

10 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 90,800 

11 โครงการสรางรอยย้ิมใหกับผูสูงอายุ 199,600 

12 โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพและเพ่ิมสมรรถนะทางรางกาย 
ใหกับเด็กและเยาวชน 

149,500 

13 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน 

399,700 

14 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน 

399,700 

15 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจ และทักษะการเลี้ยงดู
บุตรที่ถูกตอง ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

726,600 

16 โครงการฝกอบรมสงเสริมศกัยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว 
ตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1,450,000 

17 โครงการฝกอบรมการสงเสรมิการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

1,200,000 

18 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพ และสรางอาชีพ ใหสตรีและ 
บุคคลในครอบครัว 

839,000 
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ตารางที่ 33 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข(ตอ)   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใชจริง  

19 โครงการฝกอบรมใหความรูในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
แกสตรี และบุคคลในครอบครัว 

800,000 

20 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและ 
บุคคลในครอบครัว   

650,000 

21 โครงการฝกอบรมสงเสริมการอนุรักษขนบธรรมเนียมและศึกษาวัฒนธรรม 
ในแตละทองถิน่ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

1,284,400 

22 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด 45,000 

ตารางที่ 34 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการชุมชนเขมแข็งเพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติด 

เน่ืองจากพ้ืนที่ตําบลไมงามและตําบลโปงแดงที่เปน
กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรมประสบปญหาภัยแลง
และถนนชํารุด ประกอบกับงบประมาณที่ต้ังไวไม
เพียงพอในการแกไขปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับการนําไปใชแกไขปญหา 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 35 
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ตารางที่ 35   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร        
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสขุ ไดดังน้ี 
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 4.15 0.52 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 4.22 0.64 มากที่สุด 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 4.10 0.65 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 4.21 0.68 มากที่สุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 4.38 0.72 มากที่สุด 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 4.26 0.69 มากที่สุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

250 4.41 0.62 มากที่สุด 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 4.51 0.62 มากที่สุด 

รวม 250 4.28 0.47 มากทีส่ดุ 

จากตารางที่ 35 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.51) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 4.41) และ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.38) ตามลําดับ โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       
มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 4.10) 
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5.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน  39  โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

ตารางที่ 36 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 74,630 

2 โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 603,900 

3 โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

99,315 

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของนักเรียน 664,900 

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี 
จํานวน 24 แหง 

1) เทศบาลเมอืงตาก 
2) โรงเรียนบานทาตะครอ 
3) โรงเรียนแมสอด 
4) โรงเรียนบานนํ้าดิบ 
5) โรงเรียนบานแมกึ้ดหลวงกญัไชยมิตรภาพ ที่ 182 
6) โรงเรียนบานปูแป 
7) โรงเรียนบานหัวฝาย 
8) โรงเรียนบานแมปะใต 
9) โรงเรียนบานแมปะ 
10) โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 
11) โรงเรียนบานแมตาวใหม 
12) โรงเรียนบานพะเดะ 
13) โรงเรียนบานขะเนจื้อ 
14) โรงเรียนบานแมตาวใต 
15) โรงเรียนบานคางภิบาล 
16) โรงเรียนบานแมปะเหนือ 
17) โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 
18) โรงเรียนชุมชนบานพบพระ 
19) โรงเรียนบานแมสละเหนือ 
20) โรงเรียนบานนุเซะโปล 
21) โรงเรียนผดุงปญญา 
22) โรงเรียนผดุงปญญา 
23) โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 
24) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

 
 

93,428 
90,000 
95,000 

200,000 
200,000 

95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
50,000 
90,000 

150,000 
95,000 
95,000 
95,000 

300,000 
90,000 

100,000 
200,000 

92,000 
92,000 

150,000 
90,000 
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ตารางที่ 36 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

6 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 30 แหง 

1) ทต.แมตาว (ศพด.) 
2) ทต.พบพระ (โรงเรียนอนุบาล) 
3) อบต.วาเลย 
4) โรงเรียนบานสันปาปวย 
5) โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น 
6) โรงเรียนบานแมตาวใต 
7) โรงเรียนบานแมตาว 
8) โรงเรียนบานหวยมวง 
9) โรงเรียนบานทาอาจ 
10) โรงเรียนบานวังตะเคียน 
11) โรงเรียนบานหวยกะโหลก 
12) โรงเรียนบานแมปะเหนือ 
13) โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย 
14) โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย 
15) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
16) โรงเรียนบานรมเกลา 2 
17) โรงเรียนบานรมเกลา 3 
18) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 
19) โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา 
20) โรงเรียนตชด.บานแมออกฮู 
21) โรงเรียนบานวาเลย 
22) โรงเรียนบานแมออกผาร ู
23) โรงเรียนบานทุงถ้ํา 
24) โรงเรียนบานอูหู 
25) โรงเรียนบานหวยนกกก 
26) โรงเรียนชุมชนบานแมตาน (ราษฎรบํารุง) 
27) โรงเรียนแมกุวิทยาคม 
28) โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
29) โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
30) กศน.อําเภอบานตาก 

 
 

78,400 
89,000 
62,500 
50,000 
90,000 

150,000 
149,800 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

70,000 
90,000 
90,000 
90,620 

100,000 
100,000 

50,000 
100,000 

90,000 
90,000 

300,000 
300,000 
300,000 
300,000 
150,000 

83,000 
100,000 

316,289.50 
300,000 

7 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อสําหรับหองสมุด จํานวน 2 แหง 
1) โรงเรียนบานนาโบสถ (นอมมิตรอนุกุล) 
2) โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
90,000 

500,000 
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ตารางที่ 36 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)      
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา 
จํานวน 10 แหง 
1) อบต.แมปะ(ศพด.) 
2) ทต.ทาสายลวด 
3) โรงเรียนบานวังนํ้าเย็น 
4) โรงเรียนบานวังตําลึง 
5) โรงเรียนบานนาโบสถฯ 
6) โรงเรียนตชด.คายพระเจาตากสงเคราะห 2  
7) โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย 
8) โรงเรียนบานยะพอ 
9) โรงเรียนบานมอเกอ 
10) โรงเรียนขุนหวยบานรุง 

 
 

197,000 
150,000 

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

200,000 
9 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนประเภทงานอาชีพ 

จํานวน 3 แหง 
1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 
2) วิทยาลัยเทคนิคแมสอด 
3) วิทยาลัยเทคนิคตาก 

 
 

100,000 
298,792 
255,000 

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน โตะ - เกาอ้ี 
สําหรับเด็กปฐมวัย 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทาสายลวด อําเภอแมสอด 

 
 

70,000 
11 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําแหลงเรียนรู 

- โรงเรียนแมกวิุทยาคม อําเภอแมสอด 
 

7,000 
12 โครงการอุดหนุนงบประมาณตอเติมอาคารเรียน 

- โรงเรียนบานแมกลองเกา อําเภออุมผาง 
 

250,000 
13 โครงการฝกอบรม และพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

สูมาตรฐานมืออาชีพ 
246,000 

14 โครงการฝกอบรมเขาคายลกูเสือ-ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู 
สูประชาคมอาเซียน 

100,000 

15 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 100,000 

16 โครงการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 99,375 

17 โครงการรวมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก  
ประจําปพ.ศ. 2559 – 2560 
 - รวมจัดงานสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก 
ประจําป พ.ศ. 2559 - 2560 กับจังหวัดตาก 
 - สนับสนุนจังหวัดตากรวมจัดงานสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ
จังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. 2559 - 2560 

 
 

2,977,612.46 
 

1,999,202.50  
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ตารางที่ 36 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)      
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

18 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก 280,000 

19 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ จังหวัดตาก 196,498 

20 โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาเครือไต จังหวัดตาก 50,000 

21 โครงการอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต 
ใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 

174,210 

22 โครงการอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธ 
ใหแกประชาชน และเยาวชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 

799,890 

23 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางดานพระพุทธศาสนา 
ตามหลักศาสนากิจใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 

574,905 

24 โครงการอบรมสงเสริมใหความรูดานธรรมศึกษา บาลีศึกษาใหแก 
ประชาชน และเยาวชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 

559,680 

25 โครงการรวมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ จังหวัดตาก 460,000 

26 โครงการรวมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ จังหวัดตาก 120,000 

27 โครงการรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต จังหวัดตาก 156,000 

28 โครงการรวมสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ จังหวัดตาก 315,000 

29 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางดานศาสนา 15,000 

30 โครงการอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม  
ใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 

98,210 

31 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูลดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก 

35,000 

32 โครงการสงเสริมเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ จังหวัดตาก 399,970 

33 โครงการรวมสืบสานประเพณีบวงสรวงและสรงนํ้าศาลหลักเมืองเกา จ.ตาก 50,000 

34 โครงการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดตาก 4,130 

35 โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพเครือขายปราชญชาวบานจังหวัดตาก 92,782 

36 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก 
ใหแกประชาชน และเยาวชนทั่วไป 

99,447 

37 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,งานวันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ 180,664.40 

38 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ของ อบจ.ตาก - 

39 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของ อบจ.ตาก 78,990 

 โครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในจังหวัดตาก ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
- จัดซื้อเมล็ดพันธุดอกดาวกระจาย 
- จัดจางปลูกตนดอกดาวเรือง บริเวณงาน (เขื่อนภูมิพลฯและอําเภอเมือง) 
- คาปุยบํารุงพันธุดอกไม 

 
 
 

121,500 
  450,000 

50,000 
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ตารางที่ 37 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

 ลําดบัที ่ โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง   
โครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในจังหวัดตาก ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
 - จางติดต้ังจอ LED และ LCD งานพิธีถวายดอกไมจันทน 
- จัดจางสถานที่จัดพิธีถวายดอกไมจันทน 

 
 
 

478,000 
230,000 

 

ตารางที่ 38 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 
โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เน่ืองจาก  
1.ประกาศสํานักพระราชวัง แจงการเสด็จสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
2.สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดต้ังขอสังเกตและ
ทักทวงไววา อบจ.ไมมีการจัดต้ังโรงเรียน/โรงเรียน 
ถายโอน 
3.การจัดโครงการดังกลาว ไมใชการสงเสรมิดานการ 
จัดการศึกษาโดยตรง ประกอบกับองครวมของการ 
จัดกิจกรรมเปนการสรางความบันเทิงและสราง 
ความสนุกสนานเปนสวนใหญ จึงไมเหมาะแกการ 
ดําเนินโครงการ  
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการ-
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 39 

ตารางที่ 39  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร         
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดดังน้ี   
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

234 4.05 0.72 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

234 4.21 0.69 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

234 4.13 0.65 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

234 4.26 0.71 มากที่สุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

234 4.21 0.69 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  234 4.28 0.72 มากที่สุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

234 4.36 0.66 มากที่สุด 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

234 4.31 0.79 มากที่สุด 

รวม 234 4.22 0.57 มากทีส่ดุ 

จากตารางที่ 39 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.31) และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา  ที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.28) 
ตามลําดับ โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 
4.05) 
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  9  โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  1  โครงการ   ดังน้ี 

ตารางที่ 40 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ  งบประมาณที่ใชจริง  

1 โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยรวมกันแบบบูรณาการ 2,300,000 

2 โครงการฝกอบรมสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1,516,145 

3 โครงการพัฒนาเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก 458,614 

4 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน 167,080 

5 โครงการรณรงคเพ่ือลดขยะมูลฝอย 123,229 

6 โครงการประกวดปาชุมชน 139,045 

7 โครงการอนุรักษ ดิน นํ้า ปา 90,621 

8 โครงการสรางฝายชะลอนํ้า   297,150 

9 โครงการพัฒนาปาชุมชนที่ไดรับรางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ ปาชุมชนบานเดนวัว   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ปาชุมชนศรีวิชัย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปาชุมชนบานทาไผ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปาชุมชนบานแกงหิน 

 
50,000 
50,000 
25,000 
25,000 

ตารางที่ 41 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1  โครงการกลาไมเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เน่ืองจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค       
ต้ังขอสังเกตวา การเพาะกลาไมเปนภารกิจหลักของ 
สวนเพาะชํากลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม 
และเห็นวาการดําเนินการของ อบจ.ตาก ซ้ําซอนกับ
หนวยงานที่ดูแลดานการเพาะชํากลาไม 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการ
พัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 42 

ตารางที่ 42  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร         
การพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดดังน้ี   
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

225 3.80 0.40 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

225 3.73 0.44 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

225 3.60 0.49 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

225 3.58 0.54 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

225 3.64 0.57 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  225 3.75 0.43 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู     
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

225 3.58 0.50 มาก 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

225 3.62 0.53 มาก 

รวม 225 3.66 0.24 มาก 

จากตารางที่ 42 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาผูตอบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ การดําเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.75) และ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.73) ตามลําดับ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบและผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.58) 
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7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม  มีโครงการที่ดําเนินการ   
แลวเสร็จ จํานวน  34.5   โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน  2  โครงการ ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน  2.5           
โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  6  โครงการ  ดังน้ี 

ตารางที่ 43 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดตาก 7,805 

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 85,180 

3 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก 33,206 

4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร 
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก  
และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

85,173 

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก 

81,080 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจัดทําแผนชุมชน 

115,670 

7 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก   
หลักสูตร"สมรรถนะกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ  
การคัดเลือกการสอบคัดเลือกตามระบบ จําแนกตําแหนงระบบแทง" 

72,802 

8 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก   
หลักสูตร"การพัฒนาดานจิตบริการ" 

92,190 

9 โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรอบจ.ตาก 73,375 

10 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร อบจ.ตาก 

309,726 

11 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก 191,093 

12 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

275,020 

13 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ตาก 

237,136 

14 โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 321,751.15 

15 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี 256,817 

16 โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่น 296,770 

17 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะการใชภาษาเพ่ือการเปน 
นักประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ 

97,771 

18 โครงการเสริมสรางอุดมการณความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 4,155,640 

19 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน 199,800 
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ตารางที่ 43 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม (ตอ)  
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

20 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลัง
มวลชนองคกรตาง ๆ และประชาชน 

3,696,460 

21 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่อบจ.ตาก พบประชาชน 85,325 

22 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ 456,000 

23 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก 291,200 

24 โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 40,000 

25 โครงการถวายพระพรทางหนังสือพิมพทองถิ่น 120,000 

26 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ(คัตเอาท) 214,162 

27 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอบจ.ตาก 100,000 

28 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 90,000 

29 โครงการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันของชาติเพ่ือสรางความสมานฉันท 99,900 

30 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผูบรหิาร/ 
ผูนําทองถิ่นในจังหวัดตาก 

565,500 

31 โครงการจัดทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก 94,500 

32 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป 99,296 

33 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง 472,030 
34 โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจางและพนักงานจางของอบจ.ตาก - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน (โครงการมีหลายกิจกรรมนับ 0.5) 
สํานักการชาง 
- จัดซื้อวิทยสุือ่สารชนิดประจําที่ กําลังสง ไมนอยกวา 60 วัตต 1 เครือ่ง 
- จัดซื้อวิทยสุือ่สารชนิดติดรถยนต ขนาดกําลังสง ไมนอยกวา 25 วัตต  
1 เครื่อง 
- จัดซื้อแผงรับสงสัญญาณวิทยุโฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก 1 ชุด 
- จัดซื้อชุดอุปกรณทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร 1 ชุด 
- จัดซื้อกลองบันทึกวิดีโอ แบบติดตามตัว 2 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเต็นท  10 หลัง 
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู  1 คัน 
- จัดซื้อวิทยุสือ่สารแบบโมบาย (ติดรถยนต) จํานวน 2 เครื่อง 
- จัดซื้อวิทยุสือ่สารแบบพกติดตัว จํานวน 10 เครื่อง 
- จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 40 น้ิว จํานวน 3 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายบา จํานวน 8 เครื่อง 
- จัดซื้อเกาอ้ีสาํนักงาน จํานวน 4 ชุด 
- จัดซื้อเกาอ้ีแถว 4 ที่น่ัง จํานวน 20 ตัว 
- จัดซื้อเกาอ้ีโซฟารับแขก จาํนวน 1 ชุด 

 
 

25,000 
19,500 

 
44,500 

218,500 
30,000 
23,000 

129,700 
1,018,000 

39,000 
75,000 
48,000 
76,000 

6,000 
110,000 

17,900 
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ตารางที่ 43 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม(ตอ)    
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

 โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
สํานักการชาง (ตอ) 
- จัดซื้อเตนทโดมพิธี จํานวน 1 หลัง 
- จัดซื้อกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พรอมอุปกรณ
มาตรฐานครบชุด 1 ชุด 
- จัดซื้อเกาอ้ีอเนกประสงค 100 ตัว 
- จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก แบบมพีนักพิง จํานวน 300 ตัว 
- จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค(แบบสี่เหลี่ยมผนืผา) 20 ตัว 
- จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค(แบบโตะกลมขาพับ) 20 ตัว 
- จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าขนาดทอดูด ทอสง 8 น้ิว 2 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิด เลเซอรสี ขนาดกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อผาเตนท จํานวน 8 ผนื 
- จัดซื้อกลองถายรูป Dijital Compact  2 เครื่อง 
- จัดซื้อกลองถายรูป Dijital pro จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS จํานวน 2 เครื่อง 
- โดรนบังคับวิทยุสําหรับถายภาพ 
กองกิจการสภาฯ 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  1 เครือ่ง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 2  เครื่อง 
กองคลัง 
- จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร แบบที่ 2 จํานวน 3 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครือ่ง 
- จัดซื้อโทรทัศน LED TV ขนาด 50 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู รวมคาติดต้ัง 
หนวยตรวจสอบภายใน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
กองแผนฯงบประมาณ 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี 
จํานวน 1 เครือ่ง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  1 เครือ่ง 
- จัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางบานเลื่อน 2 หลัง 
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ตารางที่ 43 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม(ตอ)    
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองการศกึษาฯ 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี 
จํานวน 1 เครือ่ง 
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 1 เครื่อง 
- จัดซื้อกลองถายรูป จํานวน 1 ตัว 
- จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 
สํานักปลดัฯ  
- จัดซื้อโทรศัพท ชนิดโชวเบอร จํานวน 6 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครือ่ง 
- จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
- จัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางบานเลื่อน 1 หลัง 
- จัดซื้อตูบานเลื่อน 5 หลัง 
- จัดซื้อโดรนบังคับวิทยุ สําหรับการถายภาพมุมสูง 1 ชุด 
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คนั 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อพัดลมไอเย็น 2 เครื่อง 

 
29,000 
12,000 

 
5,800 

33,000 
15,000 

 
4,800 

19,500 
18,900 

6,600 
27,000 
98,500 

1,050,000 
44,000 

9,980 

ตารางที่ 44 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารการเมือง และการมสีวนรวม   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น Clinic Center  
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

25,000 

2 โครงการพัฒนาเว็บไซดศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

25,000 

ตารางที่ 45 แสดงโครงการทียั่งไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารการเมือง และการมสีวนรวม   

 ลําดบัที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ชจริง  

1 โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตภายในองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 315,000 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 1,500,000  
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
กองคลัง  
– จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 3 

 
 

41,000 
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ตารางที่ 46 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม   
 

 ลําดบัที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุราชการ กรณีอ่ืนๆของบุคลากร 
อบจ.ตาก 

เน่ืองจากไดมีการสํารวจกลุมเปาหมายแลวพบวามี
จํานวนนอย ไมเกิดความคุมคา ประกอบกับชวง
ดําเนินงานโครงการดังกลาวใกลสิ้นปงบประมาณ 
2560 เกรงวาจะดําเนินการไมทันตามกําหนด  
 
  

2 โครงการจัดการการเลือกต้ังผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

เน่ืองจากยังไมมกีารประกาศใหมีการเลือกต้ัง  

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย เน่ืองจากขณะน้ีอยูระหวางการรอประกาศใชกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

4 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
พรอมรั้ว 

เน่ืองจากธนารักษจังหวัดตาก ยังไมอนุญาตใหใชพ้ืนที ่ 

5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนา
ทองถิ่นในจังหวัดตาก 

เน่ืองจากโครงการน้ี ตรงกับชวงเวลาการจัดประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบกับมีโครงการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และ
สมาชิกสภา อบจ.ตาก ตอเน่ืองที่จะตองเรงดําเนินการ
ใหทันตามกําหนด อีกทั้งเปนชวงปลายปงบประมาณ 
2560 จึงไมสามารถดําเนินการโครงการดังกลาวไดทัน
ตามกําหนดเวลาที่วางไว 

6 โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 

เน่ืองจากธนารักษจังหวัดตาก ยังไมอนุญาตใหใชพ้ืนที ่
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมสีวนรวม  
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม  ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 47 

ตารางที่ 47   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร    
การพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม  ไดดังน้ี   
 

การปฏบิตังิาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

จํานวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

250 3.74 0.66 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

250 4.00 0.69 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

250 3.96 0.72 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

250 3.94 0.81 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

250 3.82 0.79 มาก 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  250 3.88 0.79 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

250 3.76 0.74 มาก 

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

250 3.84 0.65 มาก 

รวม 250 3.87 0.52 มาก 

จากตารางที่ 47 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร
ของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.96) และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
(คาเฉลี่ย 3.94) ตามลําดับ โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.74) 
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บทที่ 3 
ขอเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
ประจําป พ.ศ.2560  

 
  จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) และ  
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-3  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-3 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีจํานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 274 โครงการ งบประมาณ 
266,269,500 บาท นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนต้ังจาย
รายการใหม จํานวน 242 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 197,601,600 บาท และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
199.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 10.5 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ(กันเงินกรณีไมกอหน้ีผูกพัน)  จํานวน 
10 โครงการ และขอยกเลิกโครงการ จํานวน  22 โครงการ ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ดานการกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
1.1 การกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป ควรนําปญหาและความตองการอยางแทจริง

ของประชาชนมาบรรจุ เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหวางปมีจํานวนนอยลง  
1.2 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมกับทองถิ่น โครงการ 

ใดที่ประเมินผลแลว เห็นวาควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดําเนินการ  

2. ดานการบริหารงานโครงการ  
2.1 การดําเนินโครงการ/กิจกรรมหนวยดําเนินการที่รับผิดชอบเบ้ืองตนควรมีการประเมิน 

โครงการ เพ่ือใหทราบถึงผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร รวมทั้งจะไดทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนาโครงการใหเหมาะสมในการ ดําเนินการและ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตอไป  

2.2 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน เพ่ือ 
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ  

2.3 การติดตามและประเมินผลของผูที่รับผิดชอบโครงการเบ้ืองตนขาดความตอเน่ือง และ
ไมไดมกีารประเมินผลโครงการ เพ่ือมาปรับปรุงแกไขหรือวางแผนในอนาคต 

2.4 การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพ่ือให
ไดรับขอมูลที่เปนจริง มีความนาเช่ือถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร  ควรลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามโครงการโดยขอความ
รวมมือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบรายงานผลแผนพฒันาทองถ่ิน 

ตามคูมือการตดิตามและประเมินผลการจัดทาํและแปลงแผน 
ไปสูการปฏบิตัิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แบบที่ 1 แบบชวยกาํกบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

คําชีแ้จง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย 

จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน....…องคการบริหารสวนจังหวัดตาก………………………………………… 

ประเดน็การประเมิน 
มี ไมมี 

การดาํเนินงาน การดาํเนินงาน 

สวนที ่1  คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน     

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ /   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน /   

    ยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนที่ 2  การจัดทาํแผนการพฒันาทองถ่ิน     

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล /   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ /   

    การพัฒนาทองถิ่น   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ /   

     ศักยภาพของทองถิ่น   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ /   

     ยุทธศาสตรจังหวัด   

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /   

13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น /   
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ประเดน็การประเมิน 
มี ไมมี 

การดาํเนินงาน การดาํเนินงาน 

14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /   

16.มีการอนุมติัและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /   

17.มีการจัดทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /   
 
แบบที่ 2  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําชีแ้จง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น……องคการบริหารสวนจังหวัดตาก……………………… 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที ่2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน) 
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สวนที่ 2  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ป 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
ตารางที่ 47 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
พ.ศ.2560 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รอยละ 
ตามแผนฯ

สามป 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสามป นํามาปฏิบัติ 

1. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
และอาชีพ 

12 12 100 3,084,000 3,084,000 100 

2.ดานการสงเสรมิการทองเท่ียว 
และกีฬา 

30 30 100 21,790,000 19,000,000 87.20 

3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 107 81 75.70 135,823,000 85,196,000 62.73 

4.ดานคุณภาพชวีิตและสาธารณสุข 26 23 88.46 17,285,000 16,569,000 95.86 

5.ดานการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

41 41 100 30,957,000 30,810,000 99.53 

6.ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

10 10 100 6,670,000 6,670,000 100 

7.ดานการบริหาร การเมือง 
และการมีสวนรวม 

48 45 93.75 50,660,500 28,149,938 71.60 

รวม 274 242 88.32 266,269,500 197,601,600 74.21 
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 48 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวน 
โครงการ 

การดาํเนินงาน 
ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

ระหวาง 
ดําเนนิการ 

ไมได 
ดําเนนิการ ยกเลกิ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

12 10.5 0.5  -  1 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

30 19.5 1.5 - 9 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

81 64.5 6 7.5 3 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสาธารณสขุ 

23 22 - - 1 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

41 39.5 0.5 - 1 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 9 - - 1 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม 

45 34.5 2 2.5 6 

รวม 242 199.5 10.5 10 22 
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