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  คํานํา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 

และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 13 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภา
ท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเป<ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป<ดประกาศไว�
เป=นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยป?ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ  
ทุกป?  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสอดคล�องกับการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ คุ�มค�า มีความโปร�งใสและอยู�ภายใต�กรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี  

  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประจําป? พ.ศ.2559 เรียบร�อยแล�ว และขอขอบคุณทุกท�าน ทุกภาคส�วนท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตากประจําป?  พ.ศ.2559 ให�เป=นไป
ด�วยความเรียบร�อย สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค� และหวังเป=นอย�างยิ่งว�ารายงานฉบับนี้จะเป=นประโยชน�ต�อการ
กํากับการปฎิบัติงานและการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการติดตาม
และประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาท�องถ่ินจังหวัดตากให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการด�านสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�มากยิ่งข้ึนต�อไป 

 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล  ถือได�ว�าเป=นเครื่องมือท่ีจําเป=นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยู�  โดยท่ี  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให�ข�อมูล
ปMอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปNญหาท่ีกําลังเผชิญอยู� และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามท่ีดีแล�ว จะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุนดําเนินงานต�าง ๆ เช�น การให�ข�อมูล
ปMอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปMาหมายของโครงการต�าง ๆ การระบุปNญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก�ปNญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ�มเปMาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส�วนต�าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

   ในส�วนของการ “ประเมินผล” นั้น เป=นสิ่งจําเป=นสําหรับการดําเนินการเช�นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีได�จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยู�กับ
วัตถุประสงค�ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป=นสิ่งท่ีจะบ�งชี้ว�าแผนงานท่ีกําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติ
หรือไม� อย�างไร อันเป=นตัวชี้วัดว�าแผนหรือโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลอย�างไร นําไปสู�ความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม� อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป=นการตรวจสอบดูว�ามีความสอดคล�องกับการใช�
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือเป=นข�อมูลย�อนกลับท่ีสามารถนําไปใช�
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต�อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป=นกระบวนการตัดสินคุณค�าและการ
ตัดสินใจอย�างมีหลักเกณฑ�โดยใช�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย�างเป=นระบบ มีความเท่ียงตรง เป=นปรนัย เชื่อถือได� 

   จากท่ีกล�าวมาข�างต�น ถึงแม�ว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีดีเท�าไรก็ตาม 
แต�หากไม�สามารถบ�งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได� ก็ไม�สามารถท่ีจะบ�งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ได� ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป=นเครื่องมือสําคัญท่ีช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป=นตัวบ�งชี้ว�า ผลจากการดําเนินงานเป=นไปตามหรือบรรลุเปMาหมายหรือไม� อย�างไร เพ่ือ
นําข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ขยายขอบเขต หรือแม�แต�ยุติการดําเนินงาน 

2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล 
   การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีฐานความคิดว�า

ระบบติดตามและประเมินผลไม�อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ก�อนหน�าท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป=นเหมือนบริบทท่ีย�อมจะส�งผลต�อการบริหารแผนพัฒนา และจะส�งผลต�อ
การติดตามและประเมินผลด�วยเช�นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพ
ดังนี้ 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มต�นของระบบการติดตามว�าเริ่มต�น
จากการได�รับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุ�งเน�นการติดตามการใช�ทรัพยากรเม่ือเทียบกับเวลา (Input 
Monitoring) และการติดตามความก�าวหน�าของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปMาหมายท่ีกําหนดไว� 
(Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเป=นการสร�างระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสู�การปรับปรุงแก�ไขใน
เชิงการบริหารแผน เพ่ือให�งานดําเนินต�อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาว�า    เม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในส�วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ� (Outcome) ว�าเป=นไปตามท่ีต้ังเปMาหมายหรือเป=นไปตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว�ล�วงหน�าเพียงใด อย�างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได�รับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
นั่นคือ ถ�าได�แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล�องและเอ้ือต�อการติดตามและประเมินผล ก็จะทําให�ระบบการติดตามและ
ประเมินผลทําหน�าท่ีของระบบต�อไปได� หากแผนไม�เอ้ือต�อการติดตามและประเมินผล เช�น ขาดความชัดเจน หรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไม�ได�ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําให�ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล�าวมีปNญหา
ได� 

 

 

 

 

 

ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคมทอ้งถิ�น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ 

- แบบรายงานที� 1  

แบบช่วยกาํกบัการ

จดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 

กระบวนการ 

- แบบรายงานที� 2 แบบ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

ผลผลิต 

- ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผน 

ในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- แบบรายงานแบบที� 3/1 

และ 3/2 แบบรายงานผล

ความพึงพอใจต่อผลการ

ดาํเนินงานของ อปท. 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

-  Input Monitoring 

-  Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-  ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย

ของแผน 

-  การเปลี�ยนแปลงของทอ้งถิ�นในภาพรวม 
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3.องค-ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 3 ส�วนหลักคือ 1.ส�วนปNจจัย

นําเข�า(Input)   2.ส�วนของกระบวนการติดตาม(Process)  และ3.ส�วนการประเมินผลลัพธ� (Output, Goal)  ซ่ึง
สามารถอธิบายได�ดังนี้ 

1.ส.วนป/จจัยนําเข#า (Input)   
คือปNจจัยท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมี เพ่ือนําเข�าสู�ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันได�แก� แผนยุทธศาสตร� ผู�ประเมิน ผู�ถูกประเมิน และเครื่องมือ          ในการ
ประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหน�วยติดตามและประเมินผลต�อปNจจัยนําเข�าก็คือ การเป=นผู�วิเคราะห�แผนยุทธศาสตร� 
ซ่ึงเป=นเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยตนเอง   ครั้งนี้ ได�แก� แบบ
รายงานท่ี 1  แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป=นการทบทวนการจัดทํา
แผนพัฒนาว�าใช�กระบวนการครอบคลุมทุกข้ันตอนหรือไม� อย�างไร 

2.ส.วนของระบบการติดตาม (Process)  
คือ ช�วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ิน ซ่ึงในคู�มือ “การติดตามและประเมินผล

การจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน”  ได�กําหนดเป=นการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
มาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต�ละป? โดยการติดตามดังกล�าว  เป=นการติดตามผล     ข้ันกลางของแผน
ยุทธศาสตร� ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนนี้เป=นช�วงท่ีทําให�ทราบว�า แผนยุทธศาสตร�ท่ีได�กําหนดไว�ดีหรือไม� สามารถ
วัดได�จริงหรือเปล�า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช�วงของแผนยังสามารถเป=น “สัญญาณเตือนภัยล�วงหน�า” ว�าแผน
ยุทธศาสตร�ท่ีได�กําหนดไว�สามารถเป=นไปตามเปMาหมายท่ีต้ังไว�ได�หรือไม� เพ่ือให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู�การบรรลุแผนท่ีกําหนด ไว�ได� ซ่ึงการรวบรวมข�อมูล
ในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามผลการดําเนินงาน ได�แก� แบบรายงานท่ี 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด�วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ 
และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปNญหาและอุปสรรคในการใช�งาน 

3.ส.วนของการประเมินผลลัพธ- (Output, Goal)  
เป=นการติดตามผลช�วงสุดท�าย หรืออาจถูกเรียกว�า “การประเมินแผนยุทธศาสตร�” ซ่ึงแสดงให�เห็นว�า

เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร�ท่ีผ�านมาแต�ละป? ผลท่ีเกิดข้ึนเป=นไปตามเปMาหมายท่ีได�กําหนดไว�หรือไม� 
รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร�เพ่ือเป=นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ินในแผน
ต�อไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใช�ประเมินผลลัพธ�  ได�แก� แบบรายงานแบบท่ี 3/1 เป=นแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน ได�แก� ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง ต�อผล
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/2) ความพึงพอใจของผู�ท่ี
เก่ียวข�อง ต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก   (ผลจาก
แบบรายงานแบบท่ี 3/2)  
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4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      

พ.ศ.2548 ข�อ 28 กําหนดให� ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย   

1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   
2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

ข�อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ี  ดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายก

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก   เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดตากเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดตาก  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย�างน�อยป?ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป?  ท้ังนี้ให�
ป<ดประกาศโดยเป<ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการนี้ องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากได�มีคําสั่งท่ี 260/2559   ลงวันท่ี  10 มีนาคม 2559   

เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก และคําสั่งท่ี 
581/2559 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559   เรื่อง แต�งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกอบด�วย 
               1.นายนิรันดร�       หงษชาติ  ประธานสภา อบจ.ตาก        ประธานคณะกรรมการฯ 

2.นายสงคราม        มนัสสา  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
3.น.ส.ธันยพัฒน�    ตุ�นทรัพย� สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
4.นายศุภณัฐ         ปNญญาคม ผู�แทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 
5.นายสุขเกษม โคสอน  ผู�แทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 
6.พัฒนาการจังหวัดตาก            ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  กรรมการฯ 
7.ท�องถ่ินจังหวัดตาก                   ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  กรรมการฯ  
8.นายนิติธร        ยิ้มเกตุ     ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการฯ 
9.นายพจน�         บุญปาล        ผู�ทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 
10.ผู�อํานวยการกองช�าง                                              กรรมการฯ 
11.ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                          เลขานุการคณะกรรมการฯ 

นอกจากนี้ กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดทําคู�มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�วางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค�กร
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ปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนพัฒนาได�อย�างเป=นรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จึงได�ปฏิบัติตามแนวทางในคู�มือดังกล�าว 

5.วิสัยทัศน- พันธกิจ และยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก 

5.1 วิสัยทัศน- 
“องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เป=นศูนย�กลางการพัฒนา 

โดยยึดหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี   เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

5.2 พันธกิจ 
  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาท�องถ่ิน   ตามกรอบ
อํานาจหน�าท่ี และภารกิจขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีมุ�งเน�นให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน ในการแก�ไข
ปNญหา และตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพันธกิจการพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก  เป=นการกําหนดสิ่งท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดตากจะต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�
ท่ีกําหนดไว� องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จึงได�กําหนดพันธกิจไว� ดังนี้ 
  1) ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชนอย�างม่ันคงและยั่งยืน  
  2) ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรม 
  3) ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และส�งเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ  
 4) พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ให�ได�มาตรฐานเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 
และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก 
  5) ส�งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อย ความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพย�สิน      
และปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  6) ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด�านสาธารณสุข การปMองกันโรค และการแก�ไขปNญหายา
เสพติด รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส 
  7) ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  
  8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปNญญาท�องถ่ินอันดีงามและคงไว�ซ่ึง
เอกลักษณ�ของท�องถ่ิน 
  9) ส�งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ� ฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
  10) ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมทางการบริหาร การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสร�างศักยภาพองค�กรให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

5.3  ยุทธศาสตร-การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก 
1) ยุทธศาสตร-การส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส�งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
  2. ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค�าชายแดน และเศรษฐกิจ 

    พิเศษสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
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2) ยุทธศาสตร-การส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
  2. การประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดด�านการท�องเท่ียว 
  3. พัฒนาบุคลากร และบริการด�านการท�องเท่ียว 
  4. ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 
  5. ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ�กีฬาให�ได�มาตรฐาน 
  6. ส�งเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด�านกีฬา 

7. ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข�งขันกีฬาและนันทนาการ 
3) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
1. ส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา    

สาธารณะ และติดต้ังไฟฟMาโซล�าเซลล� 
  2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด�านวิชาการ 
  4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส�ง และการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4) ยุทธศาสตร-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส�งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ 
  2. ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของประชาชน 
  3. ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
  4. ส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปNญหายาเสพติด 

5) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 

2. ส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ    
   ภูมิปNญญาท�องถ่ิน   

6) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. สร�างความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  2. ส�งเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือข�ายด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล�อม 
  3. ส�งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ 

7) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการบริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการเมืองการบริหารทุกภาคส�วน 
  2. การพัฒนาองค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล 
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บทท่ี 2  
ผลการติดตามและประเมินผล 

1.  การวางแผนงบประมาณ 

  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการ  
ท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548   
โดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็น(ระดับจังหวัด)
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป? เพ่ือรับฟNงปNญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามป?ต�อไป 

  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกาศใช�แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เม่ือวันท่ี     
30 มิถุนายน 2559 โดยได�กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561)  

ตารางท่ี 1 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 

14 2,694,000 13 2,074,000 12 2,024,000 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 

32 73,776,200 26 31,857,000 26 55,220,000 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
โครงสร�างพืน้ฐาน 

85 105,400,312 58 132,800,000 72 172,719,100 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

20 12,452,500 8 3,300,000 8 3,300,000 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

36 26,935,200 34 20,240,000 34 20,240,000 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล�อม 

10 3,550,000 10 3,350,000 10 3,350,000 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน    
การบริหาร การเมือง และการมี
ส�วนร�วม 

42 46,257,900 39 13,532,000 43 21,352,000 

รวม 239 271,066,112 188 207,153,000 205 278,205,100 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1              
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการเมือง
การบริหารทุกภาคส�วน 

1 1,000,000      - - - - 

      รวมท้ังส้ิน 1 1,000,000      - - - - 
 

ตารางท่ี 3 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การพัฒนาด#าน  
การส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ส�งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 

 
 

1 
 

1 
 

 
 

390,000 
 

1,000,000 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

ยุทธศาสตร-ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ส�งเสริม 
พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน 
ทางเท�า และระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดต้ังไฟฟMาโซล�าเซลล� 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนา 
ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ือ
อุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2 
 
 
 

3 
 

 
3,250,000 

 
 
 

6,300,000 
 

 
 
- 
 
 
 
1 
 

 

 
- 
 
 
 

1,000,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนา
องค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล 

 
 

3 
 

 
326,800 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมท้ังส้ิน 10 11,266,800 1 1,000,000 - - 
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ตารางท่ี 4 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 1  การพัฒนาด#าน  
การส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส�งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน 
การค�าชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 

1 
 
 

 

 
 

200,000 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 
ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การส.งเสริมการ
ท.องเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ส�งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 

 
 

3 
 

1 
 

 
 

2,531,000 
 

1,200,000 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

ยุทธศาสตร-ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนา 
ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ือ
อุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนา 
ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส�ง 
และการปMองกันบรรเทาสาธารณะภัย 

 
 

13 
 
 
 

1 
 
 

 
 

35,159,300 
 
 
 

1,000,000 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

ยุทธศาสตร-ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ส�งเสริม 
สนับสนุนการสร�างสุขภาพของ
ประชาชน 

1 100,000 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 20 40,190,300 - - - - 
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ตารางท่ี 5 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การพัฒนาด#าน  
การส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 ส�งเสริม    
การฝsกอบรม  ฝsกสอนกีฬา และ 
พัฒนาบุคคลด�านกีฬา 

1 100,000 - - - - 

ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนา
องค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล 

 
3 

 
1,128,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมท้ังส้ิน 4 1,228,000 - - - - 
 
 

ตารางท่ี 6 แสดงโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 
 

ยุทธศาสตร- 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การพัฒนาด#าน 
การส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 

 
2 

 
 
2,260,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

ยุทธศาสตร-ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสริม 
พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน 
ทางเท�า และระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดต้ังไฟฟMาโซล�าเซลล� 

 
 

10 
 
 
 

 
 

5,675,000 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนา
องค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล 

 
 

1 
 

 
 

9,665,000 
 

 
 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมท้ังส้ิน 13 17,600,000 - - - - 
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ตารางท่ี 7 แสดงแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1-3  
 

ยุทธศาสตร- 
ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การพัฒนา 
ด#านการส.งเสริมการท.องเท่ียว
และกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา
และปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 

- - - - 1 110,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 3  การพัฒนา
ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสริม 
พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท�า และระบายนํ้า 
ระบบไฟฟMาสาธารณะ และ
ติดตั้งไฟฟMาโซล�าเซลล� 

7 - - - 30 59,422,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 4  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ส�งเสรมิ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ 
และผู�พิการ 

- - 2 1,450,000 - - 

ยุทธศาสตร-ท่ี 5  การพัฒนา
ด#านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสรมิ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร-ท่ี 6  การพัฒนา
ด#านการอนุรักษ-
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สร�าง
ความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- - - - - - 

ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนา
ด#านการบริหาร การเมือง  
และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสริม
การมีส�วนร�วมด�านการเมืองการ
บริหารทุกภาคส�วน 

- - - - 1 600,000 

รวมท้ังสิ้น 7 - 2 1,450,000 32 60,132,000 
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ตารางท่ี 8  แสดงแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 4-5 และรวมฉบับท่ี 1 - 5 
 

ยุทธศาสตร- 
ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 รวมฉบับท่ี 1 - 5 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร-ท่ี 2  การพัฒนา 
ด#านการส.งเสริมการท.องเท่ียวและ
กีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 

- - - - 1 110,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสริม 
พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน 
ทางเท�า และระบายนํ้า ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และตดิตั้งไฟฟMาโซล�าเซลล� 

- - 1 498,000 38 59,920,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสาธารณสขุ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ส�งเสรมิ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 

- - - - 2 1,450,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 5  การพัฒนาด#าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสรมิ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 

1 250,000 - - 1 250,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 6  การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สร�างความ
ตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล�อม 

- - 1 100,000 1 100,000 

ยุทธศาสตร-ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง  
และการมีส.วนร.วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมด�านการเมืองการบรหิารทุก
ภาคส�วน 

- - 1 270,000 2 870,000 

รวมท้ังสิ้น 1 250,000 3 868,000 45 62,700,000 

จากตารางท่ี 7-8 แสดงว�า มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) จํานวน 5 ฉบับ รวม 
45 โครงการ เปลี่ยนแปลงจํานวนงบประมาณ 38 โครงการ โดยนําโครงการท่ีอยู�ในป? พ.ศ. 2560 มาดําเนินการ
ในป? พ.ศ.2559 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 62,700,000 บาท 
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2.การจัดทํางบประมาณ 
  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 
เม่ือวันท่ี  23  กันยายน  2559 โดยได�สรุปข�อมูลงบประมาณรายรับ – รายจ�ายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  

ตารางท่ี 9 แสดงรายรับ ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2559  
   

รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป� 2559 ป� 2559 
หมวดภาษีอากร 

 
 

1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการค�ายาสูบ 15,500,000 14,494,103.01 
2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการค�านํ้ามนั/กuาซ 400,000 973,801.56 

รวมหมวดภาษีอากร 15,900,000 15,467,904.57 
หมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับและใบอนุญาต 

 
 

1. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดินมาตรา 9 50,000 38,880.00 
2. ค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผู�เข�าพักโรงแรม 490,000 1,028,965.36 
3. ค�าปรับผิดสัญญา 200,000 2,036,662.86 

รวมหมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับและใบอนุญาต 740,000 3,104,508.22 
หมวดรายได#จากทรัพย-สิน 

 
 

1. ค�าเช�าหรือบริการสถานท่ี 70,000 108,430.00 
2. ดอกเบ้ีย 4,800,000 4,244,725.75 
3. ค�าตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - 

รวมหมวดรายได#จากทรัพย-สิน 4,870,000 4,353,155.75 
หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด 

 
 

1. ค�าจําหน�ายเศษของ 39,000 8,000.00 
2. ค�าขายแบบแปลน 1,000,000 2,482,900.00 
3. ค�ารับรองสําเนาและถ�ายเอกสาร 1,000 343.00 
4. รายได�เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 400,000 167,690.00 

รวมหมวดรายได#เบ็ดเตล็ด 1,440,000 2,658,933.00 
หมวดรายได#จากทุน 

 
 

1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย�สิน 50,000 5,000.00 
รวมหมวดรายได#จากทุน 50,000 5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร 
 

 
1. ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�และล�อเลื่อน 108,000,000 110,749,327.47 
2. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 128,000,000 139,085,079.85 
3. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ.อบจ.ร�อยละ 5 28,000,000 32,221,497.83 
4. ค�าภาคหลวงแร� 12,000,000 14,105,752.66 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 276,000,000 296,161,657.81 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 61,000,000 47,845,682.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 61,000,000 47,845,682.00 

รวมทุกหมวด 360,000,000 369,596,841.35 
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รายจ.าย ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559    

ตารางท่ี 10 แสดงรายจ�ายตามแผนงาน 
 

ด#าน/แผนงาน 
ประมาณการ         

ป� 2559 
จ.ายจริง                        
ป� 2559 

ด#านบริหารท่ัวไป 69,996,500 63,038,619.08 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 69,017,000 62,289,086.48 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 979,500 749,532.60 
ด#านบริการชุมชนและสังคม 227,162,000 231,746,275.09 
- แผนงานการศึกษา 19,260,800 18,090,541.89 
- แผนงานเคหะและชุมชน 143,452,500 157,400,325.99 
- แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 16,692,500 16,586,484.50 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 47,756,200 39,668,922.71 
ด#านการเศรษฐกิจ 5,374,000 4,812,577.50 
-   แผนงานการเกษตร 5,374,000 4,812,577.50 
ด#านการดําเนนิงานอ่ืน 57,467,500 45,821,186.49 
-    แผนงานงบกลาง 57,467,500 45,821,186.49 

รวมเงินท้ังส้ิน 360,000,000 345,418,658.16 

 

ตารางท่ี 11 แสดงรายจ�ายตามหมวดรายจ�าย 

หมวด 
ประมาณการ             

ป� 2559 
จ.ายจริง                        
ป� 2559 

1. หมวดงบกลาง 47,646,900 45,821,186.49 
2. หมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 45,150,610 44,122,752.92 
3. หมวดค�าจ�างชั่วคราว 26,696,190 26,320,302.16 
4. หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 102,734,379 95,823,808.15 
5. หมวดค�าสาธารณูปโภค 5,680,000 4,801,468.86 
6. หมวดเงินอุดหนุน 22,708,545 20,666,845.00 
7. หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 109,283,376 107,762,294.58 
8. หมวดรายจ�ายอ่ืน 100,000 100,000.00 

รวมเงินท้ังส้ิน 360,000,000 345,418,658.16 
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3.รายการเงินอุดหนุน 
ในป? พ.ศ. 2559 องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ต้ังงบประมาณอุดหนุนหน�วยงานองค�กรต�างๆ         

จํานวน  116  โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 22,676,700 บาท    

ตารางท่ี 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน 

 

ลําดับท่ี 
หน.วยงาน/องค-กรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

1 ท่ีทําการปกครองอําเภอพบพระ โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ ประจําป? 2559 150,000 
2 ท่ีทําการปกครองอําเภออุ�มผาง โครงการจัดงานเทศกาลส�งเสริมการท�องเท่ียว

แผ�นดินดอยลอยฟMา ประจําป? 2559 
200,000 

3 หอการค�าจังหวัดตาก โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร� ครั้งท่ี 
17 ประจําป? 2559 

150,000 

4 เทศบาลเมืองตาก โครงการจัดงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
ชิงถ�วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ 
ประจําป? 2559 

4,000,000 

5 เทศบาลตําบลบ�านตาก โครงการจัดงานประเพณีต�นกําเนิดกระทงสาย  
แข�งเรือพายโบราณ ประจําป? 2559  
อําเภอบ�านตาก 

150,000 

6 สํานักงานจังหวัดตาก โครงการประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2559 

500,000 

7 สมาคมกีฬาจังหวัดตาก โครงการสนับสนุนการแข�งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห�งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห�งชาติ
และกีฬาแห�งชาติ 

400,000 

8 จังหวัดตาก โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ�และ
เทิดพระเกียรติสามมหาราชจังหวัดตาก ประจําป? 
2559 –2559 

2,000,000 

9 จังหวัดตาก เทศกาลอาหารชนเผ�าพ้ืนถ่ินและเมียนมาร� 1,000,000 
10 จังหวัดตาก โครงการมหกรรมท�องเท่ียว 9 วันหรรษาพาสนุก

แบบสุดๆ 
1,200,000 

11 เทศบาลนครแม�สอด โครงการจัดต้ังศูนย�ฟmnนฟูสมรรถภาพผู�พิการ/
ผู�สูงอายุ 

1,200,000 

12 สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอพบพระ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพ�นฝอยละออง (ULV)   
กําจัดยุงเพ่ือควบคุมและปMองกันโรคไข�เลือดออก 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ป? 2559 

247,500 

13 สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอเมืองตาก 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพ�นฝอยละออง (ULV)     
เพ่ือใช�ในการดําเนินงานควบคุมและปMองกันโรค
ไข�เลือดออก ป?งบประมาณ 2559 

100,000 
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ตารางท่ี 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ต�อ) 
 

ลําดับท่ี 
หน.วยงาน/องค-กรท่ีรับการ

สนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

14 สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภออุ�มผาง 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพ�นฝอยละออง (ULV)  
เพ่ือใช�ในการดําเนินงานควบคุมและปMองกันโรค
ไข�เลือดออก ป?งบประมาณ 2559 

150,000 

15 สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอเมืองตาก 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ�ทางการแพทย�เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพหน�วยบริการปฐมภูมิ 

200,000 

16 เทศบาลตําบลแม�กุ 
-รร.เทศบาลตําบลแม�กุ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย 
65,000 

17 โรงเรียนบ�านหนองกระโห� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 95,000 
18 โรงเรียนบ�านโปyงแดง โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 95,000 
19 โรงเรียนเด�นวัวราษฎร�รังสรรค� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 200,000 
20 โรงเรียนแม�สอด โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย 95,000 
21 รร.บ�านแม�ก้ึดสามท�า โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 95,000 
22 โรงเรียนบ�านปางส�าน โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 366,000 
23 โรงเรียนวัดสว�างอารมณ� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงเมโลเด้ียน 95,000 
24 โรงเรียนบ�านแม�ละเมา โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 95,000 
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61  

(บ�านห�วยยะอุ) 
โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 

95,000 

26 รร.บ�านห�วยปลาหลด โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 95,000 
27 โรงเรียนบ�านวังตะเคียน โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 366,000 
28 โรงเรียนบ�านแม�ตาวแพะ โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 90,000 
29 โรงเรียนบ�านค�างภิบาล โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย 90,000 
30 โรงเรียนบ�านถํ้าผาโด� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 50,000 
31 โรงเรียนบ�านแม�โกนเกน โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 50,000 
32 โรงเรียนบ�านม�อนหินเหล็กไฟ โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย 50,000 
33 โรงเรียนแม�ระมาดวิทยาคม โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 95,000 
34 โรงเรียนบ�านแม�ระมาด 

ราษฎร�บํารุง 
โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 

95,000 

35 โรงเรียนบ�านขะเนจื้อ โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีสากล 95,000 
36 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 300,000 
37 โรงเรียนบ�านปyาคาใหม� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต 150,000 
38 โรงเรียนบ�านร�มเกล�า 4 โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 150,000 
39 โรงเรียนบ�านวาเล�ย� โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 90,000 
40 โรงเรียนบ�านกล�อทอ โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงดุริยางค� 200,000 
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41 เทศบาลตําบลแม�ตาว 
-ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลแม�ตาว 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�และโทรทัศน� 50,000 

42 อบต.ท�าสายลวด 
-ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท�าสายลวด 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� โทรทัศน�และ
เครื่องเล�น DVD 

50,000 

43 เทศบาลตําบลพบพระ 
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ตําบลพบพระ 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 90,000 

44 โรงเรียนบ�านวังม�วง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 49,400 
45 โรงเรียนชุมชนบ�านไม�งาม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 49,400 
46 โรงเรียนบ�านหนองกระโห� โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 49,400 
47 โรงเรียนบ�านคลองห�วยทราย โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
48 โรงเรียนบ�านท�าเล� โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
49 โรงเรียนชุมชนบ�านวังหิน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
50 โรงเรียนบ�านท�าไม�แดง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
51 โรงเรียนบ�านเกาะอ�ายด�วน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
52 โรงเรียนบ�านหนองบัวใต� โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 60,000 
53 โรงเรียนบ�านยางโองนอก โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 
54 โรงเรียนบ�านสันกลาง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 
55 โรงเรียนบ�านปากวัง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 
56 โรงเรียนบ�านเกาะลาน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 
57 โรงเรียนวัดสามเงา โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 50,000 
58 โรงเรียนบ�านแม�กุเหนือ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 65,000 
59 โรงเรียนบ�านแม�โกนเกน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 45,000 
60 การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอพบพระ 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 160,000 

61 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอท�าสองยาง 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 

62 โรงเรียนบ�านต�นผึ้ง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 95,000 
63 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 70,000 
64 โรงเรียนบ�านขุนห�วยช�องแคบ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 50,000 
65 โรงเรียนบ�านอูมวาบ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (โน�ตบุuค) 70,000 
66 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (โน�ตบุuค) 80,000 
67 โรงเรียนบ�านแม�ปะ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (โนuตบุuค) 90,500 
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68 โรงเรียนบ�านหม่ืนฤาชัย โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (โน�ตบุuค) 90,000 
69 โรงเรียนบ�านตากประถมวิทยา โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 30,000 
70 โรงเรียนบ�านช�องแคบ โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
71 โรงเรียนอรุณเมธา โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
72 โรงเรียนบ�านทีกะเปyอ โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
73 โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
74 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
75 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
76 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 50,000 
77 โรงเรียนบ�านแม�ปะใต� โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร�เพ่ือการสืบค�น 

ห�องสมุดโรงเรียน 
95,000 

78 โรงเรียนแม�กุวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 

79 โรงเรียนบ�านโปyงแดง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

80 โรงเรียนบ�านชะลาดระฆัง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

81 โรงเรียนบ�านตลุกปyาตาล โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

82 โรงเรียนบ�านโพรงตะเข� โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

83 โรงเรียนบ�านลานห�วยเด่ือ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

84 โรงเรียนบ�านหนองกระทุ�ม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

85 โรงเรียนบ�านหนองนกป?กกา โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 

30,000 

86 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 โครงการจัดซ้ือสื่อสารสนเทศ (อุปกรณ�ปMายไฟ) 50,000 
87 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บ�านแม�ออกฮู 
โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร�  พร�อมจอ 90,000 

88 โรงเรียนบ�านยะพอ โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร�  พร�อมจอ 90,000 
89 โรงเรียนบ�านมอเกอ โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียง 90,000 
90 โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม โครงการจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสาร 90,000 
91 โรงเรียนบ�านแม�สลิด โครงการจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสาร 90,000 
92 โรงเรียนห�วยน้ํานักวิทยา โครงการจัดซ้ือเครื่องถ�ายเอกสาร 90,000 
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93 โรงเรียนบ�านยางโองนอก โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม 95,000 
94 โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม 95,000 
95 โรงเรียนบ�านโสมง โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม 70,000 
96 โรงเรียนบ�านวังตําลึง โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม 80,000 
97 โรงเรียนบ�านแม�ปะ โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนาม 19,500 
98 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�กุน�อย โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง 90,000 
99 โรงเรียนเด�นไม�ซุงวิทยาคม โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง 95,000 

100 โรงเรียนบ�านห�วยโปyง โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น 70,000 
101 โรงเรียนบ�านห�วยนกแล โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น 95,000 
102 โรงเรียนบ�านแม�ระมาดน�อย โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น แบบ BBL 95,000 
103 โรงเรียนบ�านขุนห�วยแม�ท�อ โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น แบบ BBL 65,000 
104 โรงเรียนบ�านน้ําหอม โครงการจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น  แบบ BBL 65,000 
105 อบต.แม�ปะ 

-ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม�ปะ 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�กีฬาเครื่องเล�นสนาม 50,000 

106 ทต.ท�าสายลวด 
-ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กทต.ท�าสายลวด 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�โตuะ-เก�าอ้ีนักเรียน 
50,000 

107 โรงเรียนบ�านน้ําด�วน โครงการจัดซ้ือสื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 60,000 
108 โรงเรียนเด�นไม�ซุงวิทยาคม โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 

สําหรับห�องสมุด 
95,000 

109 โรงเรียนแม�กุวิทยาคม โครงการจัดทําแหล�งเรียนรู�ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 

110 ปyาชุมชนบ�านลานสาง โครงการพัฒนาปyาชุมชนท่ีได�รับรางวัล 100,000 
111 ปyาชุมชนบ�านห�วยหินฝน โครงการพัฒนาปyาชุมชนท่ีได�รับรางวัล 50,000 
112 ปyาชุมชนบ�านใหม�เจริญธรรม โครงการพัฒนาปyาชุมชนท่ีได�รับรางวัล 50,000 
113 ปyาชุมชนบ�านแม�กลอง โครงการพัฒนาปyาชุมชนท่ีได�รับรางวัล 50,000 
114 ศูนย�ปรองดองสมานฉันท�เพ่ือการ

ปฏิรูปจังหวัดตากโดย  
กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดตาก 

โครงการรวมพลังสร�างความปรองดองสมานฉันท�
เพ่ือการปฏิรูปแบบบูรณาการจังหวัดตาก 
ป?งบประมาณ 2559 

1,000,000 

115 สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก โครงการประกวดศูนย�บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ป? 2559 

24,000 

116 เทศบาลเมืองตาก โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ�เมือง 
เฉลิมพระเกียรติ 

1,900,000 
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 4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก ประจําป� พ.ศ.2559 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559 -2561) และ

แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-5 และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดตาก มีโครงการในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 318 โครงการ งบประมาณ  405,051,212 บาท บรรจุใน
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 โอนต้ังจ�ายรายการใหม�และจ�ายขาดเงินสะสม 
จํานวน  288  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 303,884,100 บาท แยกเป=นรายยุทธศาสตร�การพัฒนาแต�ละด�าน  
ดังนี้ 
ตารางท่ี 13 แสดงข�อมูลโครงการพัฒนา ประจําป? พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
(พ.ศ.2559-2561) 

ร#อยละ 

จํานวนงบประมาณ 
(พ.ศ.2559-2561) 

ร#อยละ 
ตามแผนฯ

สามป� 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสามป� นํามาปฏิบัติ 

1. ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจ 
และอาชีพ 

15 15 100 2,894,000 2,894,000 100 

2.ด�านการส�งเสรมิการท�องเท่ียว 
และกีฬา 

41 39 95.12 81,367,200 37,746,200 46.39 

3.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 145 126 86.90 216,704,612 193,810,800 89.44 

4.ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสขุ 21 20 95.24 14,002,500 12,652,500 90.36 

5.ด�านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

36 36 100 27,185,200 27,165,200 99.93 

6.ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 

10 10 100 3,650,000 3,630,000 99.45 

7.ด�านการบริหาร การเมือง 
และการมีส�วนร�วม 50 42 84 59,247,700 25,985,400 43.86 

รวม 318 288 90.57 405,051,212 303,884,100 75.02 
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โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น   218 โครงการ  อยู�ระหว�างดําเนินการ 46.5 โครงการ 
และยกเลิก จํานวน   23.5   โครงการ แยกเป=นรายยุทธศาสตร�การพัฒนาแต�ละด�าน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงข#อมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป� พ.ศ. 2559  

ยุทธศาสตร-การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล#วเสร็จ 

ระหว.าง 
ดําเนินการ ยกเลิก 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

15 13 0 2 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริม 
การท�องเท่ียวและกีฬา 

39 27.5 6 5.5 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

126 80 39.5 6.5 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข 

20 19 0 1 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

36 34 0 2 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

10 9 0 1 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหาร
การเมือง และการมีส�วนร�วม 

42 35.5 1 5.5 

รวม 288 218 46.5 23.5 
หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไม�ครบทุกกิจกรรมทําให�การประเมินผลการดําเนินงาน      

  ไม�เป=นจํานวนเต็ม  

1. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป? 
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 
1 - 5  จํานวน 15 โครงการ  เป=นเงิน  2,894,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�าย
ประจําป?  พ.ศ. 2559  จํานวน 15  โครงการ เป=นเงินท้ังสิ้น  2,894,000 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  
13 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  2  โครงการ (อยู�หน�าท่ี 34  ตารางท่ี 18,19) 

2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  
สามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี 1 - 5  จํานวน  41  โครงการ  เป=นเงิน  81,367,200 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ�ายประจําป?  พ.ศ. 2559  จํานวน  39  โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  37,746,200 บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน  27.5 โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ 
จํานวน 5.5 โครงการ (อยู�หน�าท่ี 36-39  ตารางท่ี 21 -23) 
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3. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านโครงสร#าง พ้ืนฐาน  โครงการท่ีบรรจุ ในแผนพัฒนาสามป?              
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 
1 - 5  จํานวน  145  โครงการ  เป=นเงิน  216,704,612 บาท   นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ. 2559  จํานวน   126   โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  193,810,800 บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน  80  โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน  39.5  โครงการ และยกเลิกโครงการ
จํานวน  6.5 โครงการ (อยู�หน�าท่ี 40-54 ตารางที 25-27) 

4. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป? 
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 
1 - 5  จํานวน  21  โครงการ  เป=นเงิน  14,002,500 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณ
รายจ�ายประจําป?  พ.ศ. 2559    จํานวน   20   โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  12,652,500 บาท  ดําเนินการแล�ว
เสร็จ จํานวน  19 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน   1  โครงการ (อยู�หน�าท่ี 56-57 ตารางท่ี 29-30) 

5. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา  
สามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี 1 - 5   จํานวน  36  โครงการ  เป=นเงิน  27,185,200 บาท    นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ. 2559    จํานวน   36  โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  27,165,200 บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน  34 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน   2  โครงการ (อยู�หน�าท่ี 59-60 ตารางท่ี 
32-33) 

6. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ-  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม    โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 - 5  จํานวน  10  โครงการ  เป=นเงิน  3,650,000 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ. 2559   จํานวน   10   โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  3,630,000 บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  9 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน   1  โครงการ (อยู�หน�าท่ี 62  ตารางท่ี 35-
36) 

7. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส.วนร.วม  โครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก  และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 - 5  จํานวน  50  โครงการ  เป=นเงิน  59,247,700 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ. 2559  จํานวน   42  โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  25,985,400 บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  35.5  โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน  1 โครงการ และยกเลิกโครงการ
จํานวน   5.5  โครงการ (อยู�หน�าท่ี 64-68 ตารางท่ี 38-40) 
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5.สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ การนําแผนพัฒนาสามป? ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

ไปสู�การปฏิบัติ  ณ  วันท่ี  20 ตุลาคม 2559  รวมท้ังสิ้น  288  โครงการ  เป=นเงินท้ังสิ้น  303,884,100 บาท  
ดังนี้ 

ประเด็นการติดตามด#านระยะเวลา  ปรากฏว�ามีโครงการ/แผนงานท่ีดําเนินการแล�วเสร็จท้ังสิ้น 
จํานวน 218 โครงการ  โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ 46.5 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน  23.5 โครงการ   

ประเด็นการติดตามด#านค.าใช#จ.าย  ปรากฏว�าค�าใช�จ�ายของโครงการดําเนินการแล�วเสร็จเป=นเงิน
ท้ังสิ้น 265,205,596.34 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการท่ีตั้งไว�จํานวน 303,884,100 บาท   

6.สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค-ของยุทธศาสตร-การพัฒนา 
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการ   ในแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) ขององค�การ

บริหารส�วนจังหวัดตาก  ตามประเด็นการประเมินผลว�าโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ัง 7 ด�าน 
บรรลุวัตถุประสงค�ตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ดังนี้   

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
1.1 ส�งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
1.2 ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค�าชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษ      

สู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ   ท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก  จํานวน  15 โครงการ งบประมาณ   2,894,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 13  
โครงการ  งบประมาณท่ีใช�จริง  2,548,233 บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค�า
ชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด
ไว�ในข�อ 1.1  และ 1.2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
2.2 การประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดด�านการท�องเท่ียว 
2.3 พัฒนาบุคลากร และบริการด�านการท�องเท่ียว 
2.4 ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 
2.5 ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ�กีฬาให�ได�มาตรฐาน 
2.6 ส�งเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด�านกีฬา 
2.7 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข�งขันกีฬาและนันทนาการ 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา   ท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก จํานวน  41  โครงการ งบประมาณ   81,367,200 บาท  การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   
33.5 โครงการ  งบประมาณท่ีใช�จริง 32,180,183.76 บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการ
ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตากและพัฒนาตลาดด�านการท�องเท่ียว  พัฒนาบุคลากร และบริการด�านการ
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ท�องเท่ียว ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว   ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ�กีฬาให�ได�
มาตรฐาน  ส�งเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด�านกีฬา  และส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข�งขัน
กีฬาและนันทนาการ ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 และ 
2.7 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
3.1 ส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา  สาธารณะ 

และติดต้ังไฟฟMาโซล�าเซลล� 
3.2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3.3 สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด�านวิชาการ 
3.4 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส�ง และการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป?    

(พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
ตาก  จํานวน 145  โครงการ งบประมาณ 216,704,612 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน  119.5  โครงการ  
งบประมาณท่ีใช�จริง 172,471,538.15 บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง 
ซ�อมแซมถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา  สาธารณะ และติดต้ังไฟฟMาโซล�าเซลล�   พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร   สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
และงานด�านวิชาการพัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส�ง และการปMองกันบรรเทาสาธารณะภัย   ซ่ึงถือว�าบรรลุ
ตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 3.1, 3.2 และ 3.4 ส�วนในข�อ 3.3 ไม�สามารถบรรลุตามแนวทางท่ี
กําหนด 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
4.1 ส�งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ 
4.2 ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของประชาชน 
4.3 ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
4.4 ส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปNญหายาเสพติด 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข   ท่ีบรรจุในแผนพัฒนา

สามป? (พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดตาก  จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ   14,002,500 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   19  โครงการ  
งบประมาณท่ีใช�จริง  11,726,199 บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม สนับสนุนการควบคุม
โรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ  ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของประชาชน  ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�พิการ  และส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปNญหายาเสพติด  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ตามแนวทางท่ีกําหนด 
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5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1  ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
5.2  ส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปNญญา

ท�องถ่ิน 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก จํานวน  36 โครงการ งบประมาณ  27,185,200 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน  34  
โครงการ   งบประมาณท่ีใช�จริง  21,483,257.38  บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  และส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปNญญาท�องถ่ิน  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 5.1 และ 5.2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
6.1 สร�างความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
6.2 ส�งเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือข�ายด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 
6.3  ส�งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ  
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�  ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
1-5 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  จํานวน 10  โครงการ งบประมาณ  3,650,000 บาท การนําไปปฏิบัติ
จริงจํานวน 9 โครงการ งบประมาณท่ีใช�จริง 3,027,457 บาท ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการสร�าง
ความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ส�งเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือข�ายด�านการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และส�งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ  6.1, 6.2 และ 6.3 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม 
7.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการเมืองการบริหารทุกภาคส�วน 
7.2 การพัฒนาองค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล 
โครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม ท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-5 ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก  จํานวน  50  โครงการ งบประมาณ   59,247,700 บาท   การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   
36.5   โครงการ  งบประมาณท่ีใช�จริง  21,768,728.05 บาท  ส�วนใหญ�เป=นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม
การมีส�วนร�วมด�านการเมืองการบริหารทุกภาคส�วน และการพัฒนาองค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล ซ่ึงถือว�า
บรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 7.1 และ 7.2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 
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7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก 
ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน  ได�กําหนดให�มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามคู�มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การ
ปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ได�แก� แบบท่ี 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินรายไตรมาส  และแบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�  ในแบบท่ี 3 นั้น
จะต�องมีการสํารวจความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม และความพึง
พอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� โดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ 
ในภาพรวมจํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแต�ละยุทธศาสตร�จํานวน 8 ประเด็น 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  ได�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานท้ังใน
ภาพรวม และความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร�ท้ัง 7 ยุทธศาสตร�  โดยเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ
แต�ละยุทธศาสตร�จะดําเนินการจัดส�งแบบสอบถามให�กับกลุ�มเปMาหมายตามรายยุทธศาสตร�   โดยดําเนินการส�งแบบ 
สอบถามด�วยตนเอง จํานวน 3,500 ฉบับ ได�รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้นจํานวน 3,211 ฉบับ คิดเป=นร�อยละ 
91.74 สามารถสรุปผลได�ดังนี้                                                                         

ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก  
เกณฑ�การประเมินผลความพึงพอใจ 
1.00 – 1.66 หมายถึง  ไม�มีความพึงพอใจ 
1.67 – 2.33 หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
2.34 – 3.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ดังตารางท่ี 
15-16 
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ตารางท่ี 15 แสดงข�อมูลความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตาม
ประเด็น  ได�ดังนี้  

การปฎิบัติงาน                                
(ประจําป�งบประมาณ 2559) 

ระดับความพึงพอใจ 
จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1.มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมใน
โครงการ / กิจกรรม  

3,211 2.35 0.575 พอใจมาก 

2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม  

3,211 2.35 0.576 พอใจมาก 

3.มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

3,211 2.27 0.596 พอใจ 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

3,211 2.34 0.594 พอใจมาก 

5.การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

3,211 2.26 0.643 พอใจ 

6.การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3,211 2.33 0.580 พอใจ 
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

3,211 2.32 0.611 พอใจ 

8.การแก�ไขปNญหา และการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน 

3,211 2.34 0.594 พอใจมาก 

9.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

3,211 2.31 0.640 พอใจ 

รวม 3,211 2.32 0.601 พอใจ 

จากตารางท่ี 15  แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากในภาพรวม
พบว�า มีความพึงพอใจ (ค�าเฉลี่ย 2.32) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมในโครงการ / กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม  มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด (ค�าเฉลี่ย 2.35) รองลงมามีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  และ
การแก�ไขปNญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน (ค�าเฉลี่ย 2.34) ตามลําดับ และมีการเป<ดโอกาส
ให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 2.26) 
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ตารางท่ี 16 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามข�อมูล
พ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ข#อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ไม.พอใจ พอใจ พอใจมาก 

เพศ 
ชาย 

127 
 (3.96%) 

642 
 (19.99%) 

386 
 (12.02%) 

1,155 
 (35.97%) 

หญิง 
110 

 (3.42%) 
1,083 

 (33.73%) 
863 

 (26.88%) 
2,056 

 (64.03%) 

รวม 
237 

 (7.38%) 
1,725 

 (53.72%) 
1,249 

 (38.90%) 
3,211 

 (100%) 
อายุ 

ตํ่ากว�า 20 ป? 
2 

 (0.06%) 
14 

 (0.44%) 
12 

 (0.37%) 
28 

 (0.87%) 

20-30 ป? 
40 

 (1.24%) 
245 

 (7.63%) 
177 

 (5.52%) 
462 

 (14.39%) 

31-40 ป? 
32 

 (1.00%) 
397 

 (12.36%) 
265 

 (8.25%) 
694 

 (21.61%) 

41-50 ป? 
49 

 (1.53%) 
494 

 (15.38%) 
428 

 (13.33%) 
971 

 (30.24%) 

51-60 ป? 
63 

 (1.96%) 
353 

 (10.99%) 
252 

 (7.85%) 
668 

 (20.80%) 

มากกว�า 60 ป? 
51 

 (1.59%) 
222 

 (6.92%) 
115 

 (3.58%) 
388 

 (12.09%) 

รวม 
237 

 (7.38%) 
1,725 

 (53.72%) 
1,249 

 (38.90%) 
3,211 

 (100%) 
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ตารางท่ี 16 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามข�อมูล
พ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต�อ) 
 

ข#อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ไม.พอใจ พอใจ พอใจมาก 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 

47 
 (1.46%) 

525 
 (16.35%) 

520 
 (16.20%) 

1,092 
 (34.01%) 

มัธยมศึกษา 
51 

 (1.59%) 
376 

 (11.71%) 
299 

 (9.31%) 
726 

 (22.61%) 

อนุปริญญา 
32 

 (1.00%) 
252 

 (7.85%) 
148 

 (4.61%) 
432 

 (13.46%) 

ปริญญาตรี 
60 

 (1.87%) 
321 

 (10.00%) 
165 

 (5.14%) 
546 

 (17.00%) 

สูงกว�าปริญญาตรี 
40 

 (1.24%) 
213 

 (6.63%) 
79 

 (2.46%) 
332 

 (10.33%) 

อ่ืน ๆ 
7 

 (0.22%) 
38 

 (1.18%) 
38 

 (1.18%) 
83 

 (2.58%) 

รวม 
237 

 (7.38%) 
1,725 

 (53.72%) 
1,249 

 (38.90%) 
3,211 

 (100%) 
อาชีพ 

รับราชการ 
48 

 (1.50%) 
261 

 (8.12%) 
144 

 (4.49%) 
453 

 (14.11%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
7 

 (0.22%) 
86 

 (2.68%) 
48 

 (1.50%) 
141 

 (4.40%) 

ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 
47 

 (1.47%) 
283 

 (8.81%) 
193 

 (6.01%) 
523 

 (16.29%) 

รับจ�าง 
40 

 (1.25%) 
329 

 (10.25%) 
235 

 (7.32%) 
604 

 (18.81%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
12 

 (0.37%) 
75 

 (2.34%) 
58 

 (1.81%) 
145 

 (4.51%) 

เกษตรกร 
80 

 (2.49%) 
653 

 (20.34%) 
549 

 (17.10%) 
1,282 

 (39.93%) 

อ่ืน ๆ 
3 

 (0.09%) 
38 

 (1.18%) 
22 

 (0.68%) 
63 

 (1.95%) 

รวม 
237 

 (7.38%) 
1,725 

 (53.72%) 
1,249 

 (38.90%) 
3,211 

 (100%) 
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จากตารางท่ี 16 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามข�อมูล
พ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม ดังนี้    

ด#านเพศ  พบว�า ส�วนใหญ�เป=นเพศหญิง มีจํานวน 2,056 คน คิดเป=นร�อยละ 64.03           
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า เพศชายมีความพึงพอใจ 
จํานวน 642  คน คิดเป=นร�อยละ 19.99 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 386 คน คิดเป=นร�อยละ 12.02      
เพศหญิง มีความพึงพอใจ จํานวน 1,083 คน คิดเป=นร�อยละ 33.73 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 863 คน   
คิดเป=นร�อยละ 26.88  

ด#านอายุ พบว�า ส�วนใหญ�อายุระหว�าง 41-50 ป? มีจํานวน 971 คน คิดเป=นร�อยละ 30.24
รองลงมา อายุระหว�าง 31-40 ป? จํานวน 694 คน คิดเป=นร�อยละ 21.61 อายุระหว�าง 51-60 ป? จํานวน         
668  คน คิดเป=นร�อยละ 20.80 อายุระหว�าง 20-30   ป? จํานวน 462 คน คิดเป=นร�อยละ 14.39  อายุมากกว�า 
60 ป? จํานวน 388 คน คิดเป=นร�อยละ 12.09 และตํ่ากว�า 20  ป? จํานวน 28 คน คิดเป=นร�อยละ 0.87 
ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า ช�วงอายุ
ระหว�าง 41-50 ป? มีความพึงพอใจ จํานวน 494 คน  คิดเป=นร�อยละ 15.38 พึงพอใจมาก จํานวน 428 คน    
คิดเป=นร�อยละ 13.33 ช�วงอายุระหว�าง 31-40 ป? มีความพึงพอใจ จํานวน 397 คน คิดเป=นร�อยละ 12.36    
พึงพอใจมาก จํานวน 265 คน คิดเป=นร�อยละ 8.25 และช�วงอายุระหว�าง 51-60 ป? มีความพึงพอใจ จํานวน 
353 คน คิดเป=นร�อยละ 10.99  และพึงพอใจมาก จํานวน 252 คน คิดเป=นร�อยละ 7.85 ตามลําดับ 

ด#านการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน 1,092 คน คิดเป=น
ร�อยละ 34.01รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 726 คน คิดเป=นร�อยละ 22.61 ระดับปริญญาตรี จํานวน 
546 คน คิดเป=นร�อยละ 17.00 ระดับอนุปริญญา  จํานวน 432 คน คิดเป=นร�อยละ 13.46 ระดับสูงกว�าปริญญา
ตรี จํานวน 332 คน คิดเป=นร�อยละ 10.33 และอ่ืน ๆ จํานวน 83 คน คิดเป=นร�อยละ2.58 ตามลําดับ และเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�าระดับประถมศึกษา           
มีความพึงพอใจ จํานวน 525 คน คิดเป=นร�อยละ 16.35 พึงพอใจมาก จํานวน 520 คน  คิดเป=นร�อยละ 16.20 
ระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจ จํานวน 376 คน คิดเป=นร�อยละ 11.71 พึงพอใจมาก จํานวน 299 คน      
คิดเป=นร�อยละ 9.31 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ จํานวน 321 คน คิดเป=นร�อยละ 10.00 และพึงพอใจ
มาก จํานวน 165 คน คิดเป=นร�อยละ 5.14 ตามลําดับ 

ด#านอาชีพ พบว�า ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 1,282 คน คิดเป=นร�อยละ 39.93 
รองลงมาอาชีพรับจ�าง จํานวน 604 คน คิดเป=นร�อยละ 18.81 อาชีพค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว จํานวน 523 คน    
คิดเป=นร�อยละ 16.29 อาชีพรับราชการ จํานวน 453 คน คิดเป=นร�อยละ 14.11 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 145 คน คิดเป=นร�อยละ 4.51 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 141 คน คิดเป=นร�อยละ 4.40 และ
อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 63 คน คิดเป=นร�อยละ 1.95  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ จํานวน 653 คน คิดเป=นร�อยละ 20.34 พึงพอใจมาก 
จํานวน 549 คน คิดเป=นร�อยละ 17.10 อาชีพรับจ�าง มีความพึงพอใจ จํานวน 329 คน คิดเป=นร�อยละ 10.25  
พึงพอใจมาก จํานวน 235 คน คิดเป=นร�อยละ7.32 และอาชีพค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว มีความพึงพอใจ จํานวน 283 
คน คิดเป=นร�อยละ8.81 พึงพอใจมาก จํานวน 193 คน คิดเป=นร�อยละ 6.01 ตามลําดับ  
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๘.ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตากในแต.ละยุทธศาสตร-  
 เกณฑ�การประเมินผลความพึงพอใจ 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.61 หมายถึง  มีความพึงพอใจน�อย 
  2.62 – 3.42 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.43 – 4.23 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.24 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากในแต�ละ
ยุทธศาสตร�  ได�ดังนี้ 

ตารางท่ี 17  แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากในแต�ละยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร- 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 500 4.29 0.779 มากท่ีสุด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว 
และกีฬา 

500 2.93 1.013 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 500 4.34 0.713 มากท่ีสุด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 500 3.75 0.922 มาก 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

453 3.31 0.941 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

324 3.82 0.800 มาก 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และ              
การมีส�วนร�วม 

434 3.09 1.026 ปานกลาง 

รวม 3,211 3.65 0.885 มาก 

 จากตารางท่ี 17 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดในแต�ละ
ยุทธศาสตร� ในภาพรวมพบว�ามีผู�ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.65) เม่ือพิจารณา
เป=นรายยุทธศาสตร� พบว�า ยุทธศาสตร�ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได�แก� ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.34) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
(ค�าเฉลี่ย 4.29) ,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ค�าเฉลี่ย 3.82) ,
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (ค�าเฉลี่ย 3.75) , ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ค�าเฉลี่ย 3.31) ,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม
(ค�าเฉลี่ย 3.09)  , และยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา (ค�าเฉลี่ย 2.93) ตามลําดับ  
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ในป? พ.ศ.2559  องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเป=นรายยุทธศาสตร� 
ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร-การพัฒนา ด#านการส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  มีโครงการท่ีดําเนินการ       
แล�วเสร็จ 13  โครงการ  และยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนา ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ   
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 125,199 
2 โครงการส�งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 230,587.50 
3 โครงการภูมิปNญญาไทยทํานา 1 ไร� ได�เงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา 219,785 
4 โครงการส�งเสริมการผลิตปุ~ยอินทรีย�เพ่ือการเกษตรยั่งยืน 141,348 
5 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 

6 โครงการให�ความรู�เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 85,235.50 
7 โครงการสร�างงานสร�างอาชีพเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 81,212 
8 โครงการส�งเสริมการเลี้ยงโคขุน 507,168 
9 โครงการส�งเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยจังหวัดตาก 99,329 

10 โครงการส�งเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูป 419,704 
11 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร� 199,010 
12 โครงการส�งเสริมการพัฒนาและการปลูกมันสําปะหลัง 90,110 
13 โครงการฝsกอบรมฝ?มือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

อบจ.ตาก ประจําป?งบประมาณพ.ศ. 2559 
199,545 

ตารางท่ี 19 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ   
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการประกวดศูนย�บริการและถ�ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
เนื่องจากมีการปรับโครงสร�างของศูนย�บริการและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) 
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารและแผนการ
ดําเนินงาน เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายเร�งด�วน  
ของรัฐบาล ส�งผลให�คุณสมบัติไม�ตรงตามหลักเกณฑ� 
การประกวด ไม�สามารถดําเนินการประกวดได� 

2 โครงการส�งเสริมการเลี้ยงสัตว�และ
การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 

เนื่องจากประชาชนในเขตอําเภอท�าสองยาง 
ประสบปNญหาภัยแล�ง ขาดแคลนน้ําและการคมนาคม 
ยังไม�สะดวก จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือไปพัฒนา
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
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 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจ
และอาชีพ  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 20 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

500 4.29 0.832 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

500 
4.23 0.798 มาก 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 
4.26 0.802 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 
4.25 0.874 มากท่ีสุด 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 
4.23 0.849 มาก 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 4.28 0.848 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 
4.33 0.831 มากท่ีสุด 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 
4.41 0.40 มากท่ีสุด 

รวม 500 4.29 0.779 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 20 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ในระดับ
มากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 4.29) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�   การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน (ค�าเฉลี่ย 4.33) และมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย4.29) ตามลําดับ โดยมีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม  และการเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
(ค�าเฉลี่ย 4.23) 
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  2.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมการท.องเท่ียวและกีฬา    มีโครงการท่ีดําเนินการ   
แล�วเสร็จ  27.5 โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ  6 โครงการ และยกเลิกโครงการ 5.5 โครงการ  

ตารางท่ี 21 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการพัฒนาศาลสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช 920,000 
2 โครงการฝsกอบรมผู�ประกอบการด�านบริการการท�องเท่ียวรองรับสู� 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
215,095 

3 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 3,981,845 

4 โครงการงานประเพณีต�นกําเนิดกระทงสาย แข�งเรือพายโบราณ 
ประจําป? 2559 อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 

150,000 

5 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 495,000 
6 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร� 150,000 
7 โครงการจัดงาน "เทศกาลส�งเสริมการท�องเท่ียวแผ�นดินดอยลอยฟMา" 200,000 
8 รถไฟนําเท่ียว 

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�รถไฟล�อยางนําเท่ียว 
- ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 

 
37,532 
17,976 

9 โครงการอนุรักษ�กล�วยไม�"ข่ีเสือชมช�าง" 499,818 
10 โครงการวันอนุรักษ�ช�างไทย 50,000 
11 โครงการเทศกาลอาหารชนเผ�าพ้ืนถ่ิน และเมียนมาร� 900,000 
12 โครงการมหกรรมท�องเท่ียวจังหวัดตาก 9 วัน หรรษาพาสนุกแบบสุข 1,200,000 
13 โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวตามรอยประวัติศาสตร�ศาลสมเด็จ 

พระเจ�าตากสินมหาราช 
700,000 

14 โครงการก�อสร�างอาคารสนามเทนนิส 986,557.76 
15 โครงการติดต้ังเสาไฟฟMาพร�อมโคมส�องสว�างถนนภายในสนามกีฬาอบจ.ตาก 1,439,150 
16 โครงการปรับปรุงกระเบ้ืองสระว�ายน้ําสนามกีฬาอบจ.ตาก 740,000 
17 โครงการก�อสร�างถนนภายในสนามกีฬา 440,000 
18 โครงการส�งเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 40,800 
19 โครงการฝsกอบรมทักษะการเล�นกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ให�แก�นักเรียน นักศึกษา

เยาวชน ประชาชนในจังหวัดตาก 
100,000 

20 โครงการฝsกอบรมการบริหารและการให�บริการสนามกีฬาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดตาก 

100,000 

21 โครงการแข�งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ 1,200,550 
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ตารางท่ี 21 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา(ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
22 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ�กีฬา 

- จัดซ้ือเก�าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 775 ตัว 
- จัดซ้ือชุดออกกําลังกายกลางแจ�ง จํานวน 10 ชุด 
- จัดซ่ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ�บัตรพลาสติกแบบหน�าเดียว จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซ้ือโตuะเอนกประสงค�ขาพับเหล็ก จํานวน 30 ตัว 
- จัดซ่ือเก�าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง 

 
525,000 
825,000 

88,000 
70,000 
81,000 
13,200 

23 โครงการการส�งเสริมจัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติแก�ผู�ทําชื่อเสียง 
ผู�ให�การสนับสนุนหรือทําประโยชน�ด�านกีฬาของจังหวัดตาก 

12,000 

24 โครงการแข�งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 447,400 
25 โครงการแข�งขันกีฬาท�องถ่ินสัมพันธ� (อปท.ตากคัพ) 1,475,418 
26 โครงการแข�งขันกีฬาโดยเป=นเจ�าภาพหรือร�วมกับองค�กรอ่ืนหรือส�งนักกีฬา 

เข�าร�วมแข�งขันในนาม อบจ.ตากหรือในนามจังหวัดตาก 
154,600 

27 โครงการการสนับสนุนการแข�งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห�งประเทศไทย  
กีฬาเยาวชนแห�งชาติ และกีฬาแห�งชาติ 

400,000 

28 โครงการประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก (มี 6 กิจกรรม) 
- จัดบูuทประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 
- จัดทําและติดต้ังปMายไวนิลประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 

2,393,303 

ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
1 โครงการก�อสร�างอาคารศูนย�ออกกําลังกายและเสริมสร�างกล�ามเนื้อ  

(ฟ<ตเนส) พร�อมอุปกรณ� 
6,539,939 

2 ปรับปรุงอาคาร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมแม�น้ําป<ง อ.เมือง จ.ตาก 1,560,000 
3 ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว ปรับภูมิทัศน� และห�องน้ําสาธารณะ น้ําตกผาแดง 

ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ก�อสร�างอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 1 ชั้น (งบจ�ายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

501,000 

4 ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะบริเวณน้ําตกนางครวญ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ก�อสร�างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (งบจ�ายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 )   

500,000 

5 ปรับปรุงซ�อมแซมจุดชมวิวดอยมูเซอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก     
ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค�ห�องน้ํา สาธารณะพ้ืนระเบียงทางเดินตีเส�น 
ท่ีจอดรถ รื้อถอนปMาย พร�อมติดต้ังไฟฟMาส�องสว�างระบบโซล�าเซลล� 
ดวงโคมชนิด LED (งบจ�ายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

1,013,000 
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ตารางท่ี 22 แสดงโครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา
(ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
6 ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว ปรับภูมิทัศน�  และห�องน้ําสาธารณะ น้ําตกธารารักษ�  

ตําบลมหาวัน อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ก�อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร�อมศาลาไม�ทรงแปดเหลี่ยม (งบจ�ายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 ) 

1,017,000 

ตารางท่ี 23 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการล�องแพลําห�วยแม�สอง  

อําเภอท�าสองยาง 
เนื่องจากต�องมีการประสานงานหลายหน�วยงาน และ
ต�องมีการจัดประชุมหารือหลายครั้ง เพ่ือจัดต้ังกลุ�มท่ีจะ
ให�บริการนักท�องเท่ียว จึงไม�สามารถดําเนินการได�ทัน
ตามแผนงานท่ีวางไว�ได� 

2 โครงการแข�งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน 
เยาวชน ระดับจังหวัด -ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตาก 

เนื่องจาก อบจ.ดําเนินการร�วมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตากเขต 1 โดยสนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
หน�าท่ีประสานโรงเรียนเพ่ือร�วมกิจกรรม แต�เนื่องด�วย
ห�วงเวลาดําเนินการดังกล�าว เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ภารกิจเร�งด�วน   จึงไม�สามารถดําเนินการ 

3 
 

โครงการแข�งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ�เกมส� เนื่องจากนายกสมาพันธ�อบจ.ภาคเหนือ(อบจ.เชียงใหม�)  
ยังไม�มีความพร�อมในการจัดการแข�งขัน เนื่องด�วยติดขัด  
ในเรื่องของสถานท่ี/งบประมาณ และการบริหารงาน 
ภายในองค�กร จึงขอเลื่อนออกไปโดยไม�มีกําหนด 

4 โครงการปรับปรุง ก�อสร�างสนามกีฬา 
ระดับอําเภอ 9 อําเภอ 
(ติดต้ังขยายเขตหม�อแปลงไฟฟMา) 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการติดต้ังหม�อแปลง
ไฟฟMา จึงต�องเพ่ิมระยะทางอีก 50 เมตร และต�องใช�
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 300,000 บาท แต�เนื่องด�วย
งบประมาณมีจํากัด จึงไม�สามารถดําเนินการดังกล�าวได� 

5 โครงการฝsกอบรมพัฒนาบุคลากรด�านกีฬา เนื่องจากกองการศึกษาฯ ได�จัดต้ังงบประมาณสําหรับ
ก�อสร�างสนามกีฬา และอาคารต�างๆและมีผู�มาใช�บริการ
สนามกีฬาอบจ.ตากเป=นจํานวนมาก บางครั้งการดูแล
และการให�บริการไม�ท่ัวถึงทําให�เกิดปNญหาในด�านต�างๆ 
จึงมีความจําเป=นขอยกเลิกโครงการฝsกอบรมพัฒนา
บุคลากรด�านกีฬา เพ่ือนํามาดําเนินการโครงการพัฒนา
และเพ่ิมพูนความรู�ให�แก�บุคลากรของอบจ.ตาก ด�านการ
จัดเก็บค�าธรรมเนียมการขอใช�สนามกีฬา การให�บริการ
การจัดทําระเบียบการขอใช�สนามกีฬา การตกแต�ง    
ภูมิทัศน� 
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ตารางท่ี 23 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา
(ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
 โครงการประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก (มี 6 กิจกรรม) 
 - จัดประกวดรูปภาพแหล�งท�องเท่ียว

จังหวัดตาก 
- จัดจ�างทําแผ�นพับ คู�มือ ปฏิทิน แผนท่ี  
ข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว และข�อมูลอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข�อง 
- จัดกิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว จ.ตาก 
- สนับสนุนสํานักงานจังหวัดตาก 
ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 

เนื่องจากจังหวัดตากได�จัดให�มีการประกวดในช�วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2559 
เนื่องจากของเดิมยังมีเหลืออยู� 
 
 
เนื่องจากดําเนินการร�วมกับการจัดบูuทประชาสัมพันธ�
การท�องเท่ียว 
เนื่องจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวตามรอยประวัติศาสตร�ศาลสมเด็จพระเจ�าตาก
สินมหาราช ให�จังหวัดขอยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ�
การท�องเท่ียว จ.ตาก และดําเนินการโครงการส�งเสริม
การท�องเท่ียวตามรอยประวัติศาสตร�ศาลสมเด็จ 
พระเจ�าตากสินมหาราชแทน 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา  องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว
และกีฬา  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 24   แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา  ได�ดังนี้   

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 500 2.75 0.996 ปานกลาง 
2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

500 
2.84 1.045 ปานกลาง 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 500 2.84 1.029 ปานกลาง 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชน
ทราบ 

500 
2.94 1.031 ปานกลาง 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

500 
2.88 0.845 ปานกลาง 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 2.93 1.061 ปานกลาง 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปNญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ิน  

500 
3.23 0.886 ปานกลาง 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  500 3.00 1.209 ปานกลาง 
รวม 500 2.93 1.013 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 24 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ในระดับ
ปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 2.93) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ินมีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 3.23) รองลงมาคือประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 3.00) และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชน
ทราบ (ค�าเฉลี่ย 2.94) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มี
ค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย2.75) 

3.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน    มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 80  โครงการ  
อยู�ระหว�างดําเนินการ  39.5 โครงการ  และยกเลิกโครงการ  6.5 โครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน     
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง 
1 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามห�วยปูMอ�าย บ�านก้ิวห�าง  

ตําบลอุ�มผาง – เทศบาลตําบลอุ�มผาง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 
1,822,000 

2 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามห�วยแม�ปะแหนะ ม.8 บ�านสระทอง 
ตําบลสมอโคน อําเภอบ�านตาก  เชื่อม ม.8 ต.ไม�งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1,540,000 

3 ก�อสร�างถนนผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0037       
บ�านลานขวาง – บ�านเด�นมะขาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,639,000 

4 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ�านหนองยอดิบเก�ง ตําบลน้ํารึม 
เชื่อม ม.8 บ�านสามไร� ตําบลไม�งาม อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

570,000 

5 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�นตําบลโปyงแดง เชื่อม บ�านสามไร� ตําบลไม�งาม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

383,000 

6 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านนาโบสถ� ตําบลนาโบสถ�เชื่อมต�อ บ�าน
หนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 

578,000 

7 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านนาโบสถ� ตําบลนาโบสถ�เชื่อมต�อ       
บ�านประดาง ตําบลประดาง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 

576,000 

8 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0038          
บ�านแม�ตาวสันแปy – บ�านห�วยม�วง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,795,000 

9 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ�านเดลอคี ตําบลหนองหลวง
เชื่อมต�อ บ�านกอทะ ตําบลแม�จัน อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

984,000 

10 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านแม�กุแซ� ตําบลโมโกร เชื่อมต�อเทศบาล
ตําบลแม�กลอง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

500,000 

11 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ�านลานสาง ตําบลแม�ท�อ         
อําเภอเมืองตาก เชื่อมตําบลสามหม่ืน อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

936,000 

12 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บ�านแม�ปะเหนือ    
ตําบลแม�ปะ เชื่อมต�อ เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

997,000 

13 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.2 ตําบลแม�จะเรา  
เชื่อมต�อ ม.4 ตําบลพระธาตุ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

730,000 



 
41 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป� พ.ศ.2559 

ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ)    
 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง 
14 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ�านสันดินแดง เชื่อมต�อ  ม.6  

บ�านปูน ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
450,000 

15 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.10 บ�านมารวย ตําบลแม�ปะ  
เชื่อม เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

459,000 

16 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านตะเปyอพู ตําบลโมโกร เชื่อม  
เทศบาลตําบลแม�กลอง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

500,000 

17 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ�านเขาไม�แก�ว ตําบลน้ํารึม เชื่อม     
เขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 

810,186.19 

18 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟMาส�องสว�าง ชนิดความสูง 9.00 เมตร สายทางท่ี 
ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ตําบลไม�งาม อําเภอเมืองตาก   
จังหวัดตาก   

1,388,000 

19 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก 
เชื่อม ม.6 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

802,000 

20 ก�อสร�างท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ�านแม�สอง ตําบลแม�สอง 
เชื่อมต�อ ตําบลแม�วะหลวง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 

640,000 

21 ก�อสร�างท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ�านวะครีโดuะ ตําบลโมโกร 
เชื่อมต�อ เขตเทศบาลตําบลแม�กลอง อําเภอุ�มผาง จังหวัดตาก 

339,000 

22 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.11 ตําบลตากตกเชื่อมต�อ       
บ�านดงยาง  เทศบาลตําบลทุ�งกระเชาะ อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 

923,500 

23 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทางบ�านชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร� - บ�านสามยอดดอยตําบลช�องแคบ    
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,247,000 

24 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สวนสาธารณะกลางน้ํา           
เฉลิมพระเกียรติประจําอําเภอพบพระ ม.4 ตําบลคีรีราษฎร�  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

707,000 

25 ติดต้ังระบบไฟฟMาโซล�าเซลล�ตําบลบ�านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 475,500 
26 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟMาแสงสว�างชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร            

ถนนพหลโยธิน (สายเก�า) ม.7 ตําบลตากออก เชื่อม เทศบาลตําบลบ�านตาก  
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 

680,000 

27 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต                         
(โดยวิธี Pavement  In-Place Recycling) สายทางท่ี ตก.ถ 1-0034      
บ�านหนองมะเกลือ - บ�านไผ�สีซอ  อําเภอเมืองตาก 

1,413,000 

28 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต                         
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002      
บ�านหนองปรือ อําเภอเมืองตาก - บ�านวังเจ�า อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 

1,530,000 

29 ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ีตก.ถ 1-0036 
เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ตําบลไม�งาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,439,000 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป� พ.ศ.2559 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
30 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี           

ตก.ถ 1-0012 บ�านวังหวาย ตําบลวังหมัน -บ�านสามเงา ตําบลสามเงา 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,059,000 

31 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี           
ตก.ถ 1-0011 บ�านวังหวาย อําเภอสามเงา -บ�านยางโองน้ํา  
อําเภอบ�านตากจังหวัดตาก 

1,089,000 

32 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี           
ตก.ถ. 1-0010 บ�านยางโองน้ํา อําเภอบ�านตาก – บ�านวังหวาย            
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,080,000 

33 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต                        
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0013        
บ�านดงลาน – บ�านวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,683,000 

34 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี            
ตก.ถ 1-0014 บ�านวังไคร� – บ�านสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,672,000 

35 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี          
ตก.ถ 1-0019 บ�านแม�กุหลวง – บ�านผารู อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,849,000 

36 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024 บ�านแม�ตาวริมเมย - บ�านปากห�วยแม�ปะ  
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,539,187.22 

37 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี         
ตก.ถ 1-0022 บ�านห�วยม�วง - บ�านแม�ตาวสันโรงเรียน  
อําเภอแม�สอด   จังหวัดตาก 

1,927,000 

38 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ีผิวทาง       
ตก.ถ 1-0027 บ�านแม�ก๊ึดสามท�า – บ�านสันปyาไร� อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,556,171.16 

39 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี        
ตก.ถ. 1-0021 บ�านแม�กุ – บ�านแม�ตาว อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,853,000 

40 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางเขต
สุขาภิบาล -บ�านค�างภิบาล ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,797,000 

41 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี      
ตก.ถ 1-0033 บ�านห�วยกระโหลก – บ�านแม�ก๊ึดใหม� อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก 

1,542,100.90 

42 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี         
ตก.ถ 1-0020 บ�านใหม�แม�โกนเกน - บ�านห�วยผักหละ อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก 

1,857,000 

43 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี         
ตก.ถ 1-0015  บ�านมอเกอร�ยาง – บ�านยะพอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

2,278,000 



 
43 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป� พ.ศ.2559 

ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
44 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 

ตก.ถ. 1-0018 บ�านคีรีน�อย - บ�านทรัพย�อนันต� อําเภอพบพระ จังหวัดตาก   
1,065,020.46 

45 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี       
ตก.ถ 1-0032 บ�านแม�ระมาดน�อย -บ�านทุ�งมะขามปMอม  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

1,603,995.70 

46 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี        
ตก.ถ. 1-0029 บ�านต�นผึ้ง – บ�านตีนธาตุ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

1,613,949.90 

47 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี     
ตก.ถ. 1-0030 บ�านแม�จะเราสองแคว - บ�านสันปyาไร�  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

1,599,000 

48 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก      
บ�านสมบูรณ�ทรัพย� ตําบลช�องแคบ เชื่อม บ�านคีรีน�อย ตําบลรวมไทยพัฒนา 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

443,000 

49 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี      
ตก.ถ 1-0004 บ�านคลองขยางโพรง - บ�านมาบปyาแฝก  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

700,000 

50 ก�อสร�างฝายน้ําล�นเก็บกักน้ํา ม.3 หนองนกป?กกา เชื่อม ม.8  
บ�านน้ําดิบควง  ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

993,000 

51 ก�อสร�างฝายน้ําล�นคลองแม�ระกา ม.3 บ�านสะแกเครือ เชื่อม ม.9  
บ�านลานเต็ง ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

994,500 

52 โครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาล 47,260 
53 โครงการปรับปรุงรถตู�เพ่ือใช�ปฏิบัติงานการกู�ชีพ - กู�ภัย  

ประจําศูนย�ปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ตาก 
300,000 

54 โครงการเสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย 184,911.60 
55 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�สําหรับงานด�านการปMองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย 
 - จัดซ้ือเตียงเข็นรถพยาบาล (อลูมิเนียม) สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 เตียง 
 - จัดซ้ือเปลบร�อด Lohg Spinal boad พร�อม Head Immobilize      
สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 อัน 
 - จัดซ้ือเปลตักแบบอลูมิเนียม สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 อัน 
 - จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องดูดเสมหะสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเก�าอ้ีนั่งเปลหามอลูมิเนียมสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 ตัว 
 

 
 

35,000 
10,000 

 
8,500 
7,500 

 
11,000 

9,000 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
56 

 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
- ขุดลอกสระหนองง้ิว หมู�ท่ี 3 ตําบลตากตก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
- ขุดลอกสระวัดหนองบัวคํา หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�ปะ  อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก 
- ขุดลอกสระหลวง  หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�กาษา อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
- ขุดลอกสระวัดโกกโก� หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�กาษา  อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
499,000 
208,000 

 
475,000 
155,000 

 
 

57 
 
 

ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
- ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 4 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
-ขุดสระกักเก็บน้ํา หมู�ท่ี 11 บ�านโพธิ์ทอง ตําบลแม�กาษา  
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก   
-ขุดสระเก็บกักน้ําและปรับปรุงฝายน้ําล�นห�วยหินฝน หมู�ท่ี 7  
บ�านหนองบัว ตําบลแม�ปะ  อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก 
- ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 4  บ�านห�วยกะโหลก  
ตําบลแม�ปะ อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก 
- ขุดสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 4บ�านกูเตอร�โก ตําบลสามหม่ืน  
อําเภอแม�ระมาด    จังหวัดตาก   
- ขุดสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 2 บ�านเลอทุทะ  ตําบลสามหม่ืน  
อําเภอแม�ระมาด   จังหวัดตาก 
- ขุดสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี1 บ�านละเผ�ใหม� ตําบลสามหม่ืน  
อําเภอแม�ระมาด   จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี3 บ�านแม�โปM  
ตําบลแม�วะหลวง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 2 บ�านแม�สลิดหลวง   
ตําบลแม�สอง  อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 2 บ�านคูคอโคล  
ตําบลแม�วะหลวง อําเภอท�าสองยาง  จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 6 บ�านหนองบัว  
ตําบลแม�อุสุ อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 5 ตําบลแม�ต�าน  
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 11 บ�านใหม�ดินแดง  
ตําบลคีรีราษฎร� อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
485,000 
465,000 

 
421,000 

 
137,000 

 
211,000 

 
437,000 

 
134,000 

 
348,000 

 
418,000 

 
452,000 

 
455,000 

 
499,000 

 
 

496,000 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก(ต�อ) 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 8  บ�านชิบาโบ  
ตําบลคีรีราษฎร� อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชน(แก�มลิง) หมู�ท่ี 1 บ�านแม�กลองใหม� 
 ตําบลแม�กลอง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําห�วยนา หมู�ท่ี 3 บ�านใหม�ปyาคา ตําบลแม�กลอง  
อําเภออุ�มผาง  จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองเดลอคี หมู�ท่ี 3 บ�านเดลอคี  ตําบลหนองหลวง       
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองมะทีโกร หมู�ท่ี 2 บ�านเซอทะ  ตําบลหนองหลวง   
อําเภออุ�มผางจังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 1  บ�านหนองหลวง               
ตําบลหนองหลวง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 5 บ�านตลุกปyาตาล ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก   
-ขุดสระเก็บกักน้ํา บ�านไผ�สีซอ ตําบลตลุกกลางทุ�ง   
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 2 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
494,000 

 
497,000 

 
257,200 

 
495,000 

 
491,600 

 
454,600 

 
488,000 

 
254,000 

 
234,000 

 
58 ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป? 9 
มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
 - ขุดลอกคลองเขามงกุฎ บ�านน้ําดิบ ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก     
จังหวัดตาก 
-ขุดลอกคลองตลุกสัก หมู�ท่ี 9 ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
-ขุดลอกคลองแม�ระกา หมู�ท่ี 3 บ�านสะแกเครือ – หมู�ท่ี 9 บ�านลานเต็ง      
ตําบลวังประจบอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
 
 
 

479,000 
 

498,000 
478,000 

 

59 ขุดลอกอ�างเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดลอกอ�างเก็บน้ําห�วยกระโดน หมู�ท่ี 7 ตําบลสมอโคน อําเภอบ�านตาก 
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

649,000 

60 ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะชุมชนสองแคว ตําบลแม�สอด  
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
115,000 

 
61 ขุดลอกลําห�วยในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

-ขุดลอกลําห�วยแม�ก๊ึดสามท�า หมู�ท่ี 5 บ�านแม�ก๊ึดสามท�า ตําบลแม�กาษา   
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
493,000 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดขยายสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 4 ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก   
จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระห�วยโปร�ง (แก�มลิง) หมู�ท่ี 7 บ�านแพะ ตําบลทุ�งกระเชาะ      
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 3 บ�านจัดสรร ตําบลสามเงา  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 5 บ�านวังตําลึง ตําบลนาโบสถ�  
อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา  หมู�ท่ี 6 บ�านใหม�พรสวรรค�  ตําบลนาโบสถ�      
อําเภอวังเจ�า  จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 4 บ�านแพะ ตําบลขะเนจื้อ   
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 4 บ�านวังผา  ตําบลแม�จะเรา  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก   
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 7 บ�านห�วยบงใหม�  ตําบลแม�จะเรา              
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 6 บ�านรวมไทยพัฒนา    
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บน้ําคุยควง หมู�ท่ี 2 ตําบลโปyงแดง  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 3 บ�านหนองนกป?กกา ตําบลโปyงแดง             
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมู�ท่ี 6 บ�านหนองกระทุ�ม ตําบลโปyงแดง               
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระกักเก็บน้ําอ�างน�อยหมู�ท่ี 11 ตําบลวังประจบ    
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
- ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 5 บ�านแม�ระวาน  ตําบลยกกระบัตร        
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   
 

 
466,000 

 
235,982.73 

 
485,000 

 
219,000 

 
299,000 

 
481,000 

 
485,000 

 
440,000 

 
491,500 

 
477,000 

 
490,000 

 
485,000 

 
495,000 

 
697,500 
 

63 ขุดลอกฝายเก็บน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดลอกฝายเก็บน้ําปูปุMม  หมู�ท่ี 1 บ�านต�นผึ้ง ตําบลแม�ระมาด  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

495,000 
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 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
64 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกหน�าฝายในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป? 9 
มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
-ขุดลอกหน�าฝาย หมู�ท่ี 3 บ�านดงซ�อม ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า      
จังหวัดตาก 
-ขุดลอกหน�าฝาย หมู�ท่ี 7 บ�านท�าทองแดง ตําบลนาโบสถ� อําเภอวังเจ�า   
จังหวัดตาก   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

 
 
 

985,000 
 

477,000 

65 
 

 

ขุดแก�มลิงในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดแก�มลิงบ�านใต� ชุมชนประชารักษ�เขตเทศบาลนครแม�สอด 
 อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

 
313,000 

 

66 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นเก็บกักน้ําและก�อสร�างท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข�ามห�วยสาธารณะ หมู�ท่ี 5 บ�านสันปyาป~วย ตําบลบ�านนา  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
-ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นและขุดลอกลําห�วยไคร�  หมู�ท่ี 7 บ�านห�วยไคร�  
ตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)    

 
475,000 

 
 

496,000 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ�อมแซมเข่ือนปMองกันตลิ่งพังและขุดลอกลําห�วย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ป? 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
2559 
-ปรับปรุงซ�อมแซมเข่ือนปMองกันตลิ่งพังและขุดลอกลําห�วยแม�ละเมา  หมู�ท่ี 2 
บ�านแม�ละเมา ต.พะวอ อ.แม�สอด 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

 
 
 
 
 

485,500 

68 
 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต   
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004 บ�านคลอง ขยางโพรง-บ�านมาบปyาแฝก   
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,765,000 

69 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0007 ทางเข�าบ�านน้ําดิบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,850,000 
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ตารางท่ี 25 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
70 

 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0008 บ�านสระทอง อําเภอบ�านตาก–  บ�านสามไร�  
อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,990,000 

71 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0009 บ�านแม�บอน – บ�านตะฝN�งสูง อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,947,000 

72 
 
 

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 
ตก.ถ 1-0016  บ�านเก�ารวมไทย-บ�านทรัพย�เจริญ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,990,000 

73 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0019 บ�านแม�กุหลวง- บ�านผารู  อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,968,000 

74 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0020บ�านใหม�แม�โกนเกน-บ�านห�วยผักหละ 
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,958,000 

75 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางงแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022 บ�านห�วยม�วง –  บ�านแม�ตาวสันโรงเรียน 
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,947,000 

76 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต   
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0023 บ�านแม�กุใหม�ท�าซุง บ�านแม�ตาวกลาง 
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,959,000 

77 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0025 บ�านท�าอาจ อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,553,000 

78 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0026 บ�านวังตะเคียน อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,322,000 

79 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0033 บ�านห�วยกะโหลก บ�านแม�ก๊ึดใหม� อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,860,000 

80 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 
ตก.ถ 1-0036 สายเทศบาลเมืองตากหมู�ท่ี 1 ตําบลไม�งาม  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,840,000 
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ตารางท่ี 26 แสดงโครงการอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช# 
1 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.9 บ�านเกรuะคี ตําบลแม�วะหลวง 

เชื่อมต�อ ม.14 บ�านก่ิงไม�ขาว ตําบลแม�สอง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
1,914,000 

2 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.4 บ�านปMอหย�าลู�  
ตําบลแม�ต�าน – ตําบลแม�หละ อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 

936,900 

3 ก�อสร�างพนังปMองกันตลิ่งริมน้ําป<งบริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร� 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,000,000 

4 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามคลองแม�ระกา ม.10 บ�านดงซ�ฎก�อม 
เชื่อมต�อ ม.4 บ�านชะลาดระฆัง ม.12 บ�านตลุกแขม ม.12 บ�านหนองมะค�า 
ม.14 บ�านใหม�เจริญธรรม ต.โปyงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,997,000 

5 ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบผิวดินขนาดใหญ�หมู� 7,9 ตําบลเกาะตะเภา 
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 

3,492,000 

6 ก�อสร�างเข่ือนปMองกันตลิ่งพัง สายทางถนนอะมีนาอุทิศเทศบาลนครแม�สอด 
เชื่อมต�อถนนอินทรคีรี อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

1,150,000 

7 ก�อสร�างฝายน้ําล�นเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 1 บ�านใหม�ตําบลแม�ต�าน  
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 

1,429,000 

8 ปรับปรุงสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก 
 - ก�อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหล็กปูพ้ืนและปรับปรุงไฟฟMาส�องสว�าง 
ทางเข�า - ออกสถานีขนส�งผู�โดยสาร อบจ.ตาก 
 -  ก�อสร�างห�องสุขา สถานีขนส�งผู�โดยสารอบจ.ตาก 

 
500,000 

 
1,559,572.29 

9 
 

ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟMาส�องสว�างสายทางเทศบาลนครแม�สอด เชื่อม     
ถนนอินทรคีรี อ.แม�สอด จ.ตาก  

1,190,000 

10 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายทางท่ี ตก.ถ1-0012        
บ�านวังหวาย-บ�านสามไร� อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

498,000 

11 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายทางถนนจอมพลเขตเทศบาล
เมืองตาก เชื่อมเขตเทศบาลตําบลไม�งาม อ.เมือง จ.ตาก 

537,000 

12 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายหน�าพิพิธภัณฑ�เขตเทศบาล
เมืองตาก เชื่อมโยง ต.วังหิน อ.เมือง 

609,000 

13 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นแอสฟNสติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 7  
เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมโยง ต.วังหิน อ.เมือง 

944,000 

14 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ม.1 ต.ไม�งาม อ.เมือง 

500,000 

15 ปรับปรุงลานเอนกประสงค�โดยซ�อมแซมเป=นผิวทาง คสล.บริเวณถนนกิตติขจร
เขตเทศบาลเมืองตากเชื่อมโยงเขต ต.วังหิน อ.เมือง 

770,000 

16 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านเลอทุทะ ม.2 ตําบลสามหม่ืน    
อําเภอแม�ระมาด – ตําบลแม�ท�อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

800,000 

17 ปรับปรุงซ�อมแซมสะพานข�ามลําห�วยแม�ตื่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
5 ธันวาคม 2554 บ�านทีนามู ม.11 เชื่อมบ�านห�วยสินา ม.8  
ต.แม�ตื่น อ.แม�ระมาด จังหวัดตาก 

400,000 
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ตารางท่ี 26 แสดงโครงการอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช# 
18 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 

ตก.ถ 1-0029 บ�านต�นผึ้ง –บ�านตีนธาตุ  อําเภอแม�ระมาด  จังหวัดตาก 
1,997,000 

19 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล.บ�านมอทะ ม.3 ต.แม�อุสุ เชื่อมต�อ ต.แม�ต�าน            
อ.ท�าสองยาง จังหวัดตาก 

500,000 

20 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล.บ�านแม�ปะน�อยปูy ม.5 ต.แม�อุสุ เชื่อมต�อ ต.แม�สอง    
อ.ท�าสองยาง จังหวัดตาก 

500,000 

21 ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล.ข�ามลําห�วยสาธารณะ บ�านก้ิวห�าง อ.อุ�มผาง 
เชื่อมต�อ ต.โมโกร  อ.อุ�มผาง จังหวัดตาก 

415,000 

22 ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะสถานีขนส�งผู�โดยสารแม�สอด อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก ก�อสร�างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,000,000 

23 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 บ�านยางโองน้ํา อําเภอบ�านตาก–บ�านวังหวาย 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,990,000 

24 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต   
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0011 บ�านวังหวาย อําเภอสามเงา-บ�านยางโองน้ํา  
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,998,000 

25 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0013 บ�านดงลาน-บ�าน วังหมัน  อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,995,000 

26 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  สายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0014 บ�านวังไคร�-บ�านสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,981,000 

27 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางท่ีตก.ถ 1-0015  บ�านมอเกอร�ยาง– บ�านยะพอ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

2,000,000 

28 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางท่ีตก.ถ 1-0017 บ�านตลาดรวมไทยถึงบ�านผากระเจ�อ  
อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

2,000,000 

29 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0018 บ�านคีรีน�อย บ�านทรัพย�อนันต� อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

2,000,000 

30 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี  
ตก.ถ 1-0024 บ�านแม�ตาวริมเมย-บ�านปากห�วยแม�ปะ อําเภอแม�สอด 
 จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,982,000 

31 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�สายทางท่ี  
ตก.1-0027 บ�านแม�ก๊ึดสามท�า-บ�านสันปyาไร� อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,998,000 
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ตารางท่ี 26 แสดงโครงการอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช# 
32 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 

ตก.ถ 1-0028 ทางเข�าบ�านแม�ละเมา บ�านปางส�าน อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

1,986,000 

33 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีตสายทางท่ี 
ตก.ถ 1-0031 บ�านแม�ระมาดน�อย-บ�านสันปyาตึง อําเภอแม�ระมาด  
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,898,000 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต 
สายทางท่ีตก.ถ1-0032 บ�านแม�ระมาดน�อย บ�านทุ�งมะขามปMอม   
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,990,000 

35 ก�อสร�างถนนผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037  
บ�านลานขวาง –บ�านเด�นมะขาม อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,966,000 

36 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0038  
บ�านแม�ตาวสันแปy – บ�านห�วยม�วง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,900,000 

37 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต สายทางท่ี 
ตก.ถ 1-0001  บ�านตะเคียนด�วน ถึง บ�านสบยม อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,982,000 

38 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลท�ติกคอนกรีต  
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002 บ�านหนองปรือ – บ�านวังเจ�า  
(อําเภอเมืองตาก – อําเภอวังเจ�า) จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

1,954,000 

39 ปรับปรุงซ�อมแซมท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลําห�วยวาเล�ย� 
บ�านวาเล�ย� ตําบลวาเล�ย� อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

979,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 7 บ�านเนินมะคึก ตําบลน้ํารึม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 7 บ�านบ�อพง ตําบลไม�งาม  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 4 ตําบลปyามะม�วง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 3 บ�านมอทะ  
ตําบลแม�อุสุ อําเภอท�าสองยาง  จังหวัดตาก    
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชน(แก�มลิง) หมู�ท่ี 1 บ�านอุสุ ตําบลแม�อุสุ  
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก�มลิง) หมู�ท่ี 5 บ�านขมุน�อย ตําบลแม�ต�าน 
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

 
485,000 

 
781,000 

 
467,000 
396,800 

 
457,700 

 
402,800 
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ตารางท่ี 26 แสดงโครงการอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก (ต�อ) 
-ขุดสระเก็บกักน้ําลําห�วยแม�โพ (แก�มลิง)หมู�ท่ี 7 บ�านแม�โพ ตําบลแม�ต�าน 
อําเภอท�าสองยาง  จังหวัดตาก 
- ขุดสระเก็บกักน้ําลําห�วยตะเดอะโกร (แก�มลิง) หมู�ท่ี 9 บ�านทุ�งถํ้า  
ตําบลแม�ต�าน อําเภอท�าสองยาง  จังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชนห�วยต�นยาง หมู�ท่ี 2 บ�านแม�กลองเก�า  
ตําบลแม�กลอง อําเภออุ�มผาง  จังหวัดตาก  
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองเขียว(แก�มลิง) หมู�ท่ี 7 บ�านดอนเจดีย�  
ตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

365,200 
 

388,100 
 

252,900 
 

485,500 
 

ขุดลอกสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
- ขุดลอกสระเก็บกักน้ํา หนองน�อย  ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก   
จังหวัดตาก   
- ขุดลอกสระเก็บกักน้ํา  หมู�ท่ี 7 บ�านหนองกระโห�  ตําบลไม�งาม  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

         
1,249,000 

 
467,000 

 
 

ขุดขยายสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 2 ตําบลหนองบัวเหนือ  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )    

 
418,000 

 

ขุดลอกอ�างเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดลอกอ�างเก็บกักน้ําหนองบัว บ�านพุสะแก ตําบลวังหิน  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
-ขุดลอกอ�างเก็บกักน้ําช�องดู� บ�านพุสะแก ตําบลวังหิน   
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก (งบจ�ายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )   
ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ปรับปรุงซ�อมแซมและขุดดินหน�าฝายน้ําล�นห�วยสาธารณะ หมู�ท่ี 11  
บ�านช�องแคบ ตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559)   

 
980,000 

 
467,000 

 
 

480,900 
 

 

ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ปรับปรุงซ�อมแซมและขุดดินหน�าฝายน้ําล�นห�วยสาธารณะ  
บ�านแม�ออกผารู – บ�านแม�ออกฮู ตําบลแม�หละ อําเภอท�าสองยาง  จังหวัดตาก  
-ปรับปรุงซ�อมแซมฝายน้ําล�นและขุดลอกลําห�วยยะแมuะ หมู�ท่ี 4 
บ�านแม�กลอง ตําบลแม�กลองอําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณพ.ศ. 2559 )   

 
 

336,800 
 

497,600 
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ตารางท่ี 27 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.1 

บ�านลานห�วยเด่ือ ตําบลโปyงแดงเชื่อมต�อ 
ม.1 บ�านวังประจบ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทตากได�รับงบประมาณ
ดําเนินการแล�ว 

2 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ�านมอโอโก 
ตําบลแม�สอง – บ�านดอกไม�สด ตําบลแม�
อุสุอําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 

ไม�มีผู�รับจ�างดําเนินการ ซ่ึงอบจ.ตากได�ดําเนินการ    
สรรหาผู�รับจ�าง จํานวน 3 ครัง้ แล�ว 

3 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป=นผิวทางแอส
ฟNลท�ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling) สายทางท่ี           
ตก.ถ 1-0005 บ�านตลุกกลางทุ�ง –     
บ�านพุสะแก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป?งบประมาณ  
พ.ศ. 2559  

4 ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ� ม.5,ม.6,ม.7,ม.9          
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ�านตาก   
จังหวัดตาก 

พ้ืนท่ีบางหมู�บ�านได�รับงบประมาณจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 ก�อสร�างฝายน้ําล�นเก็บกักน้ําม.6         
ตําบลแม�ต�าน เชื่อม ม.9 ตําบลแม�ต�าน  
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 

พ้ืนท่ีดําเนินการ อยู�ในเขตปyาสงวนแห�งชาติ และต�อง
ขอรับการอนุมัติเห็นชอบจากกรมปyาไม� 

6 โครงการประชุมสัมมนาการใช�บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดตาก 

พรบ.ผังเมืองรวมจังหวัดตาก อยู�ระหว�างการทบทวน
ปรับปรุงเพ่ือเตรียมประกาศใช�เป=นกฎกระทรวงผังเมือง
รวมจังหวัดตาก และถ�ายโอนจากกรมโยธาธิการและผัง
เมืองให�กับ อบจ.ตาก 

 ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมู�ท่ี 12   
ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก    
จังหวัดตาก 
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณ  
พ.ศ.2559 )   
ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพ้ืนท่ี 
จังหวัดตาก 
-ขุดลอกลําเหมืองกลาง  หมู�ท่ี 8  
บ�านแม�กุเหนือ-บ�านแม�ตาวใหม�  
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด 
จังหวัดตาก  
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 )   
 

-พ้ืนท่ีอยู�ในเขตปyาสงวน 
- ระหว�างดําเนินโครงการ พ้ืนท่ีดําเนินการไม�พร�อม
เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป=น
จํานวนมาก ซ่ึงเป=นผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ดังกล�าว 
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ตารางท่ี 27 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระเจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป?  
9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนาง
เจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันท่ี 12 
สิงหาคม 2559 
- ขุดลอกคลองช�องไผ� หมู�ท่ี 1  
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ป�งบประมาณ  
พ.ศ.2559) 
  

-พ้ืนท่ีอยู�ในเขตปyาสงวน 
- ระหว�างดําเนินโครงการ พ้ืนท่ีดําเนินการไม�พร�อม
เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป=น
จํานวนมาก ซ่ึงเป=นผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ดังกล�าว 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน องค�การบริหารส�วน
จังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานในประเด็นต�างๆ 
ดังตาราง 

ตารางท่ี 28 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�          
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

500 4.36 0.701 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

500 4.35 0.703 มากท่ีสุด 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 4.32 0.747 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 4.35 0.702 มากท่ีสุด 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 4.35 0.702 มากท่ีสุด 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 4.33 0.719 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 4.33 0.725 มากท่ีสุด 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 4.35 0.702 มากท่ีสุด 

รวม 500 4.34 0.713 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 28 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
(ค�าเฉลี่ย 4.34) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม ,มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ ,การเป<ดโอกาสให�
ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย4.35) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มี
ค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 4.32) 
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4.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 19 
โครงการ  และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 29 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข   
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการฝsกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 1,839,190 
2 โครงการอบรมปMองกันควบคุมโรคติดต�อท่ีสําคัญในจังหวัดตาก 596,165 
3 โครงการเสริมสร�างศักยภาพศูนย�บริการควบคุมปMองกันโรคอบจ.ตาก 

- จัดซ้ือวัสดุ/สารเคมีเพ่ือใช�ในการควบคุมปMองกันโรค 
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอพบพระ ในการจัดหาเครื่องพ�น 
ฝอยละออง (ULV) 
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภออุ�มผาง ในการจัดหาเครื่องพ�น 
ฝอยละออง (ULV) 
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก ในการจัดหาเครื่องพ�น 
ฝอยละออง (ULV) 
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก ในการจัดซ้ืออุปกรณ� 
ทางการแพทย� 

 
494,520 
247,500 

 
150,000 

 
82,500 

 
 

200,000 
4 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย�ฟmnนฟูสมรรถภาพผู�พิการ/ผู�สูงอายุอบจ.ตาก 1,200,000 
5 โครงการฝsกอบรมให�ความรู�ด�านการบริหารจัดการแก�ชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขระดับต�างๆ 
788,900 

6 โครงการฝsกอบรมให�ความรู�การลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังให�แก�บุคลากรองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก 

78,969 

7 โครงการฝsกอบรมส�งเสริมและพัฒนาทางด�านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของสตรี และบุคคลในครอบครัว 

1,746,000 

8 โครงการฝsกอบรมส�งเสริมให�ความรู�ด�านการพัฒนาสุขภาพอนามัยของสตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

200,000 

9 โครงการฝsกอบรมให�ความรู�การมีส�วนร�วมของสตรี และบุคคลในครอบครัว
เก่ียวกับการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือสร�างครอบครัวท่ีเข�มแข็ง 

1,000,000 

10 โครงการฝsกอบรมส�งเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมโดยปราศจากอคติ
ทางเพศ 

300,000 

11 โครงการฝsกอบรมการส�งเสริมให�สตรี และบุคคลในครอบครัวมีความรู�  
เรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 

300,000 

12 โครงการฝsกอบรมส�งเสริมทักษะความรู�ด�านอาชีพของกลุ�มสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ให�สามารถพ่ึงตนเองได� 

1,655,000 

13 โครงการฝsกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ 93,980 
14 โครงการฝsกอบรมเก่ียวกับอาหารและยาสําหรับผู�สูงอายุ 100,000 
15 โครงการฝsกอบรมการส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู�สูงอายุ 50,000 
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ตารางท่ี 29 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข(ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
16 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 377,200 
17 โครงการจัดงานวันต�อต�านยาเสพติด   43,900 
18 โครงการชุมชนเข�มแข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 99,800 
19 โครงการฝsกอบรมให�ความรู�เก่ียวกับงานคุ�มครองผู�บริโภคแก�ประชาชน 

ในจังหวัดตาก 
82,575 

 

ตารางท่ี 30 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการปMองกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด เนื่องจาก วัตถุประสงค�ของโครงการ เพ่ือรองรับการ

จัดซ้ือแถบตรวจ สําหรับตรวจสารเสพติด แต�เนื่องจากป? 
2557,2558 ไม�มีหน�วยงานใดมาขอรับการสนับสนุน 
ทําให�แถบตรวจหาสารเสพติดยังมีเพียงพอต�อการ
สนับสนุน 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 31   แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�        
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ได�ดังนี้ 
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

500 3.86 0.988 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

500 3.83 0.936 มาก 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.64 
 

0.838 
มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.73 0.954 มาก 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.66 0.987 มาก 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.69 0.869 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.74 0.953 มาก 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.88 0.851 มาก 

รวม 500 3.75 0.922 มาก 

จากตารางท่ี 31 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย 3.75) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มี
ค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาคือ มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
(ค�าเฉลี่ย 3.86) และมีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 3.83) 
ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 
3.64) 
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5.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 
34  โครงการ  และยกเลิกโครงการ 2 โครงการ  ดังนี้  

ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
1 โครงการงานวันเด็กแห�งชาติ 1,465,534 
2 โครงการฝsกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 100,000 
3 โครงการฝsกอบรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สู�มาตรฐานมืออาชีพ 
479,300 

4 โครงการฝsกอบรมเข�าค�ายลูกเสือ –ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู� 
สู�ประชาคมอาเซียน 

200,000 

5 โครงการฝsกอบรมพัฒนาด�านเศรษฐกิจพอเพียง 249,550 
6 โครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด�านการเกษตร 80,000 
7 โครงการผลิตสื่อ 3 ภาษา 99,900 
8 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ�ดนตรี 3,262,000 
9 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,307,800 

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ�กีฬา 934,500 
11 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อสําหรับห�องสมุด 95,000 
12 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําแหล�งเรียนรู� 10,000 
13 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 60,000 
14 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน โตuะ – เก�าอ้ี 

สําหรับนักเรียน 
49,500 

15 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ�จังหวัดตากประจําป?  
พ.ศ.2559 – 2559 
- ร�วมจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ� 
- สนับสนุนจังหวัดตาก จัดงานตากสินมหาราชานุสรณ� 

 
 

3,529,442.38 
1,986,200 

16 โครงการส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ�าม�ง 778,375 
17 โครงการส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ�าปกาเกอะญอ 304,065 
18 โครงการส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ�าเครือไต 50,000 
19 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนธาตุในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 523,000 
20 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต� ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 200,000 
21 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 220,000 
22 โครงการส�งเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางด�านศาสนา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 20,400 
23 โครงการฝsกอบรมส�งเสริมสนับสนุนให�ความรู�ด�านการปฏิบัติหลักศาสนกิจตาม

หลักศาสนาพุทธให�แก�ประชาชน และเยาวชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
782,930 

24 โครงการจัดอบรมส�งเสริมให�ความรู�ด�านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
ให�แก�ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

91,500 
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ตารางท่ี 32 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต�อ)   
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
25 โครงการจัดอบรมส�งเสริมให�ความรู�ด�านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต� ให�แก�

ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
179,940 

26 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด�านพระพุทธศาสนาตามหลัก
ศาสนากิจให�แก�ประชาชนและเยาวชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

774,740 

27 โครงการส�งเสริมให�ความรู�ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ให�แก�ประชาชน  
และเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

384,215 

28 โครงการศึกษาวิเคราะห�วิจัย และเผยแพร�ข�อมูลด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปNญญาท�องถ่ินจังหวัดตาก 

99,750 

29 โครงการส�งเสริมเครือข�ายวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ ในจังหวัดตาก 299,880 
30 โครงการส�งเสริมงานประเพณีสรงน้ําและบวงสรวงศาลหลักเมืองเก�า 

จังหวัดตาก 
50,000 

31 โครงการส�งเสริมให�ความรู�ด�านปราชญ�ชาวบ�านให�แก�ประชาชนและเยาวชน
ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี จ.ตาก 

75,368 

32 โครงการจัดทําทะเบียนปราชญ�ชาวบ�าน ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 1,980 
33 โครงการอบรมถ�ายทอดศิลปะภูมิปNญญาท�องถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 71,240 
34 โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติและงานรับเสด็จฯ 667,148 

 

ตารางท่ี 33 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการส�งเสริมงานประเพณีการแห�ไม�   

กํ้าสะหรี๋ สืบชะตาหลวงในเขตพ้ืนท่ี 
จังหวัดตาก 

เนื่องจากเทศบาลตําบลแม�จะเราได�ตั้งงบประมาณใน
การดําเนินการและมีความเพียงพอแล�ว 

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ�เมือง
เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเปMาหมายการดําเนินการ
จากปรับปรุงพิพิธภัณฑ�เป=นการดําเนินงานเก่ียวกับ
จัดซ้ือครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง จึงไม�สามารถ
ดําเนินการได�ภายใต�กรอบของระเบียบวิธีการ
งบประมาณ และระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณท่ีกําหนด 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค�การ-
บริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 34  แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�         
การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

453 3.44 0.749 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

453 3.35 0.939 ปานกลาง 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

453 3.34 0.841 ปานกลาง 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

453 3.31 1.007 ปานกลาง 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

453 3.10 0.894 ปานกลาง 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  453 3.42 0.980 ปานกลาง 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

453 3.30 1.019 ปานกลาง 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

453 3.23 1.102 ปานกลาง 

รวม 453 3.31 0.941 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 34 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.31) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมมีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 3.44) รองลงมาคือ การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ค�าเฉลี่ย 3.42) และมีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 3.35) 
ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 
3.10) 
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6.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม  มีโครงการท่ี
ดําเนินการแล�วเสร็จ 9 โครงการ  และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 35 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม   
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการกล�าไม�เพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 98,430 
2 โครงการประกวดปyาชุมชน 187,350 
3 โครงการฝsกอบรมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม 
1,648,280 

4 โครงการสร�างฝายชะลอน้ํา 398,281 
5 โครงการพัฒนาปyาชุมชนท่ีได�รับรางวัล 

 - อุดหนุนปyาชุมชนบ�านลานสาง 
 - อุดหนุนปyาชุมชนบ�านห�วยหินฝน 
 - อุดหนุนปyาชุมชนบ�านใหม�เจริญธรรม 
 - อุดหนุนปyาชุมชน บ�านแม�กลองใหม� 

 
100,000 

50,000 
50,000 
50,000 

6 โครงการพัฒนาเครือข�ายปyาชุมชนจังหวัดตาก 173,195 
7 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน 187,644 
8 โครงการรณรงค�เพ่ือลดขยะมูลฝอย 84,277 
9 โครงการปลูกต�นไม�  (ไม�ได�ใช�งบประมาณ) 0 

 
ตารางท่ี 36 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม   
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการศาสตร�พระราชาอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
กลุ�มเปMาหมายส�วนใหญ�ติดภารกิจซ่ึงอาจส�งผลให�
โครงการไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได� 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการ
พัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 37  แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�         
การพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

324 3.84 0.658 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

324 
4.00 0.840 มาก 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

324 
4.14 0.908 มาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

324 
3.79 0.750 มาก 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

324 
3.74 0.767 มาก 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  324 3.70 0.788 มาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

324 
3.64 0.908 มาก 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

324 
3.70 0.780 มาก 

รวม 324 3.82 0.800 มาก 

จากตารางท่ี 37 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก        
ในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พบว�าผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.82)  เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า มีการเป<ดโอกาส
ให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ มีการ
ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 4.00) และมีการเป<ดโอกาสให�
ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 3.84) ตามลําดับ โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 3.64) 
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7.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส.วนร.วม  มีโครงการท่ีดําเนินการแล�ว
เสร็จ 35.5 โครงการ  อยู�ระหว�างดําเนินการ 1  โครงการ  และยกเลิกโครงการ 5.5 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 38 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม   
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 43,341 
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก 44,740 
3 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จังหวัดตาก 9,067 
4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร� 

การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตาก และ 
จัดทําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

97,107 

5 โครงการบริหารจัดการศูนย�เครือข�ายเพ่ือแก�ไขปNญหาและส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน Clinic Center อบจ.ตาก (**ไม�ใช�งบประมาณ**) 

0 

6 โครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 

213,163 

7 โครงการสร�างเครือข�ายนักประชาสัมพันธ�ท�องถ่ิน 261,675 
8 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผู�บริหาร/ผู�นําท�องถ่ิน 

ในจังหวัดตาก 
600,000 

9 โครงการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพผู�นําท�องท่ี/ท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน 
กลุ�มพลังมวลชนองค�กรต�าง ๆและประชาชน 

1,909,440 

10 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบ�านจังหวัดตากเทิดไท�องค�ราชัน 200,000 
11 โครงการรวมพลังสร�างความปรองดองสมานฉันท�เพ่ือการปฏิรูป 

แบบบูรณาการจังหวัดตากป?งบประมาณ 2559 
1,000,000 

12 โครงการเงินบํารุงสมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย 308,663.65 
13 โครงการรณรงค� ประชาสัมพันธ�การเลือกต้ังฯ หรือการลงประชามติ  

(**ไม�ใช�งบประมาณ**) 
0 

14 โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมการพัฒนาท�องถ่ินในจังหวัดตาก 87,709 
15 โครงการปฐมนิเทศข�าราชการลูกจ�างและพนักงานจ�างของ อบจ.ตาก 15,838 
16 โครงการฝsกอบรมด�านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก 63,136 
17 โครงการประชุมสัมมนาผู�บริหารข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง 

ของ อบจ.ตาก 
83,601 

18 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก 
หลักสูตร"ธุรการมืออาชีพ" 

33,158.50 

19 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก   
หลักสูตร"ชีวิตเบิกบานการทํางานเป=นสุข" 

400,479 
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ตารางท่ี 38 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  
20 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก   

หลักสูตร"การบริหารบุคคลเพ่ือเตรียมความพร�อมและแนวทาง 
การเปลี่ยนผ�านเข�าสู�ระบบแท�ง" 

87,984 

21 โครงการฝsกอบรมพัฒนาความรู�และทักษะด�านการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร อบจ.ตาก 

624,570.90 

22 โครงการฝsกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ตาก 

299,009 

23 โครงการฝsกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาท�องถ่ินในจังหวัดตาก 273,570 
24 โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ทางสถานีวิทยุฯ 456,000 
25 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก 321,200 
26 โครงการจัดทําแผ�นพับข�าวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 30,000 
27 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป? 96,000 
28 โครงการจัดทําคู�มือแนะนํา อบจ.ตาก 94,500 
29 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน�บรรยายสรุป 99,296 
30 โครงการถวายพระพรทางหนังสือพิมพ�ท�องถ่ิน 110,000 
31 โครงการจัดทําปMายประชาสัมพันธ� (คัตเอาท�) 720,230 
32 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบ�านเมืองท่ีดี 220,386 
33 โครงการจ�างท่ีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ อบจ.ตาก 100,000 
34 โครงการจัดทําปMายและสัญลักษณ�บริเวณทางเข�า-ออก อบจ. 22,800 
35 โครงการปรับปรุงห�องปฏิบัติงานของกองการเจ�าหน�าท่ี 192,900 

 โครงการจัดให�มีเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
สํานักปลัดฯ 
 - จ�างเหมาปรับปรุงและติดต้ังระบบเคเบ้ิลทีวี จํานวน 40 ช�อง 
 - จ�างเหมาปรับปรุงและติดต้ังระบบกล�องวงจรป<ด จํานวน 3 ชุด 
 - จ�างเหมาปรับปรุงและติดต้ังระบบบริหารจัดการอินเตอร�เน็ต อบจ.ตาก 
 - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืน หรือชนิดแขวนหรือติดผนัง  
จํานวน 2 เครื่อง 
 - จัดซ้ือโทรทัศน� แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือกล�องถ�ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล D-SLR จํานวน 1 เครื่อง  
 - จัดซ้ือตู�ชาร�ตแบตเตอรี่ ขนาด 80A 220V จํานวน 1 ตู� 
- จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง 
 - จัดซ้ือปMายสัญญาณทางออกฉุกเฉิน จํานวน 10 อัน  
  

 
 

79,900 
66,900 
44,940 
99,000 

 
13,000 
49,900 

4,800 
18,300 
24,500 
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ตารางท่ี 38 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#จริง  

 

กองแผนและงบประมาณ 
 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือลําโพงเคลื่อนท่ีพร�อมอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด 

 
14,766 

1,498 
6,206 
8,500 

กองการเจ#าหน#าท่ี 
- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 3 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง 
-  จัดซ้ือโตuะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว 
- จัดซ้ือโตuะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 
- จัดซ้ือโตuะทํางาน ไม�มีลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว 
- จัดซ้ือเก�าอ้ี จนท.หุ�มหนังเทียม จํานวน 14 ตัว 
- จัดซ้ือเก�าอ้ี ผู�มาติดต�อราชการหุ�มหนังเทียม จํานวน 8 ตัว 
 - จัดซ้ือเก�าอ้ี ผู�มาติดต�อราชการหุ�มหนังเทียม จํานวน 1 ตัว 
 -  จัดซ้ือโตuะข�าง จํานวน 2 ตัว 
 - จัดซ้ือโตuะกลาง จํานวน 1 ตัว 
 - จัดซ้ือโซฟา 3 ท่ีนั่ง หุ�มหนังเทียม 
 - จัดซ้ือตู�เอกสารด�านบนโปร�ง ด�านล�างบานพับทึบ จํานวน 2 หลัง 
 -  จัดซ้ือตู�เอกสารด�านบนโปร�ง ด�านล�างบานพับทึบ จํานวน 9 หลัง 
 - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 4 เครื่อง 

 
50,718 

4,494 
112,000 

12,000 
70,000 

112,000 
40,000 

8,500 
18,000 
12,500 
15,000 

8,000 
36,000 

176,000 
กองกิจการสภาฯ 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
 

 
1,712 

กองคลัง 
 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือตู�ใส�เอกสาร ขนาดกว�าง 80ซม.ลึก 40ซม สูง 160ซม.จํานวน 2 ตู� 
 

 
1,498 
8,400 

กองการศึกษาฯ 
 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จํานวน1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบท่ี 1 
จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง 
 

 
16,906 
10,700 

 
6,206 

 
3,424 
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ตารางท่ี 38 แสดงโครงการแล�วเสร็จของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม (ต�อ) 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 สํานักการช.าง 

- จัดซ้ือโตuะทํางาน ระดับ 8 จํานวน 2 ตัว 
 - จัดซ้ือโตuะทํางาน ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว 
 - จัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน ระดับ 8 จํานวน 2 ตัว 
 - จัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว 
 - จัดซ้ือเก�าอ้ีพลาสติก จํานวน 300 ตัว 
 - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบฝNงฝMาเพดาน แบบ 4 ทิศทาง จํานวน 3 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่อง Plotter สําหรับใช�ในกิจการฝyายออกแบบ จํานวน 1 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง 
- จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา ขนาดท�อดูด 8" ท�อส�ง 8"ชนิดขับเคลื่อนด�วยเครื่องยนต�
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง 
-  จัดซ้ือล�อวัดระยะทาง จํานวน2 เครื่อง 
 - จัดซ้ือเต็นท� ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ความสูงไม�น�อยกว�า 2.20 
เมตร จํานวน 10 หลัง 
 - จัดซ้ือเครื่องรับส�งวิทยุชนิดประจําท่ี ร ะบบ VHF/FM แบบสังเคราะห�
ความถ่ีประเภท 2ขนาดกําลังส�งไม�ต่ํากว�า 60 วัตต�  จํานวน 1 เครื่อง 
 - ค�าจัดซ้ือเครื่องรับส�งวิทยุชนิดติดรถยนต�ระบบ VHF/FM แบบสังเคราะห�
ความถ่ีประเภท 2ขนาดกําลังส�งไม�ต่ํากว�า 25 วัตต� จํานวน 2 เครื่อง 
 - ค�าจัดซ้ือสัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED 3 วัตต�ทรงแบน  
พร�อมกล�องเสียง จํานวน 1 ชดุ 
 - ค�าปรับปรุงห�องทํางานสํานักการช�าง 

 
20,000 
10,000 
10,000 

5,000 
60,000 

160,500 
181,900 

2,996 
395,000 

 
16,000 
95,000 

 
29,500 

 
47,000 

 
20,000 

 
200,000 

 
ตารางท่ี 39 แสดงโครงการอยู�ระหว�างดําเนินการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม 
 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการปรับปรุงและต�อเติมภายในภายนอกอาคารสํานักงาน อบจ.ตาก 1,000,000 
 โครงการจัดให�มีเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 
 - จัดซ้ือระบบไฟฟMาฉุกเฉิน จํานวน 44 เครื่อง 
 - จัดซ้ือชุดไมโครโฟนห�องประชุมระบบดิจิตอล 
 สํานักการช.าง 
- จัดซ้ือเต�นท�โดม จํานวน 1 หลัง 
- จัดซ้ือเทเลอร�สุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง(รถพ�วง) จํานวน 1 คัน  
- จัดซ้ือรถขุดไฮดรอริคตีนตะขาบแขนยาว จํานวน 1 คัน 
 

 
 

110,000 
130,000 

 
500,000 

2,600,000 
5,900,000 
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ตารางท่ี 40 แสดงโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง  
และการมีส�วนร�วม  
 

 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการส�งเสริมประชาธิปไตย ยังไม�มีการประกาศใช�รัฐธรรมนูญและกฎหมายต�างๆ 
2 โครงการ อบจ.สัญจร บางกิจกรรมไม�สามารถดําเนินการเบิกจ�ายได�เพราะ 

สตง.ทักท�วง ไม�ใช�อํานาจหน�าท่ี อบจ. 
3 โครงการเตรียมความพร�อมก�อน

เกษียณอายุราชการกรณีอ่ืนๆ 
ของบุคลากร อบจ.ตาก 

บุคลากรมีงานเชิงนโยบายหรืองานด�วน ประกอบกับ
ขาดบุคลากรดําเนินการ 

4 โครงการจัดการการเลือกต้ังผู�บริหารและ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

ยังไม�มีกฎหมายการเลือกต้ังผู�บริหารและส.อบจ.  

5 โครงการฝsกอบรมพัฒนาศักยภาพงาน
กิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

กลุ�มเปMาหมายไม�พร�อมต�อการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจาก 
ติดด�วยเรื่องของห�วงเวลาดําเนินการ 

6 โครงการจัดให�มีเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
กองการเจ#าหน#าท่ี 
 - จัดซ้ือโตuะทํางาน  2 ลิ้นชัก  
- จัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน  
 
 
กองคลัง 
 - จัดซ้ือโตuะทํางานโล�ง จํานวน 1 ตัว 

 
 
เนื่องจาก กองการเจ�าหน�าท่ีย�ายห�องทํางาน ซ่ึงห�อง
ทํางานใหม� มีครุภัณฑ�ดังกล�าวแล�ว 
 
 
 
ครุภัณฑ�ดังกล�าวไม�ผลิตจําหน�ายตามท�องตลาดใน
จังหวัดตาก  
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม  
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการบริหาร
การเมือง และการมีส�วนร�วม  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 

ตารางท่ี 41   แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร�    
การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

1) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

434 3.03 1.011 ปานกลาง 

2) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

434 3.09 1.039 ปานกลาง 

3) มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

434 3.07 0.972 ปานกลาง 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

434 3.15 1.048 ปานกลาง 

5) การเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

434 2.97 1.068 ปานกลาง 

6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  434 3.09 0.996 ปานกลาง 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

434 3.17 1.014 ปานกลาง 

8) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

434 3.11 1.062 ปานกลาง 

รวม 434 3.09 1.026 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 41 แสดงความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม  พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู�
ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 3.09) เม่ือพิจารณาเป=นรายประเด็น พบว�า ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�
การแก�ไขปNญหาของประชาชนในท�องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 3.17) รองลงมาคือ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ (ค�าเฉลี่ย 3.15) และประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย 3.11) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 2.97) 
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บทท่ี 3 
ข#อเสนอแนะในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก ประจําป� พ.ศ.2559  
 
  จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) และ
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 5 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากมีจํานวน
โครงการรวมท้ังสิ้น 318 โครงการ งบประมาณ 405,051,212 บาท นํามาบรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 โอนต้ังจ�ายรายการใหม� และจ�ายขาดเงินสะสม จํานวน 288 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 265,205,596.34 บาท และได�ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 218 โครงการ อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 46.5 โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 23.5 โครงการ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป?  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด�านการกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป?องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 1.1 ควรกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป? ควรนําปNญหาและความต�องการอย�าง

แท�จริงของประชาชนมาบรรจุ เพ่ือให�มีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหว�างป?มีจํานวนน�อยลง  
1.2 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม�ๆ หรือนวัตกรรมใหม�ๆ ท่ีเหมาะสมกับท�องถ่ิน โครงการ 

ใดท่ีประเมินผลแล�ว เห็นว�าควรแก�ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดําเนินการ  

2. ด�านการบริหารงานโครงการ  
2.1 การดําเนินโครงการ/กิจกรรมหน�วยดําเนินการท่ีรับผิดชอบเบ้ืองต�นควรมีการประเมิน 

โครงการ เพ่ือให�ทราบถึงผลสําเร็จของโครงการว�าบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว�หรือไม� อย�างไร รวมท้ังจะได�ทราบถึง
ปNญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแก�ไข พัฒนาโครงการให�เหมาะสมในการ ดําเนินการและ
วางแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตากต�อไป  

2.2 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร�วมกันระหว�างหน�วยงาน เพ่ือ 
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ  

2.3 การติดตามและประเมินผลของผู�ท่ีรับผิดชอบโครงการเบ้ืองต�นขาดความต�อเนื่อง และ
ไม�ได�มีการประเมินผลโครงการ เพ่ือมาปรับปรุงแก�ไขหรือวางแผนในอนาคต 

2.4 การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เพ่ือให�
ได�รับข�อมูลท่ีเป=นจริง มีความน�าเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร�  ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามโครงการโดยขอความ
ร�วมมือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เข�ามามีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.5 ควรให�ความสําคัญด�านภารกิจถ�ายโอนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากเป=นสําคัญ 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบรายงานผลแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

ตามคู.มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน 
ไปสู.การปฏิบัติขององค-กรปกครองส.วนท#องถ่ิน 
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แบบท่ี 1 แบบช.วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร-ของท#องถ่ินโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป=นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย 

จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�แล�ว 

ช่ือองค-กรปกครองส.วนท#องถ่ิน....…องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก………………………………………… 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม.มี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

ส.วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน     

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

3. มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ /   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผน /   

    ยุทธศาสตร�การพัฒนา   

ส.วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท#องถ่ิน     

7. มีการรวบรวมข�อมูลและปNญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล /   

8. มีการเป<ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน /   

9. มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ /   

    การพัฒนาท�องถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ /   

     ศักยภาพของท�องถ่ิน   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ /   

     ยุทธศาสตร�จังหวัด   

12.มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /   

13.มีการกําหนดเปMาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน /   
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ประเด็นการประเมิน 
มี ไม.มี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

14.มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด /   

16.มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา /   

17.มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� /   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� /   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร�หรือไม� /   
 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค-กรปกครองส.วนท#องถ่ิน 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป=นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภายใต�แผนพัฒนา 3 ป? โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต�สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

ส.วนท่ี 1  ข#อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน……องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก……………………… 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม) (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฏาคม - กันยายน) 
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ส.วนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป� 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป? 
ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป? 
 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
(พ.ศ.2559-2561) 

ร#อยละ 

จํานวนงบประมาณ 
(พ.ศ.2559-2561) 

ร#อยละ 
ตามแผนฯ

สามป� 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสามป� นํามาปฏิบัติ 

1. ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพ 

15 15 100 2,894,000 2,894,000 100 

2.ด�านการส�งเสรมิการท�องเท่ียว 
และกีฬา 

41 39 95.12 81,367,200 37,746,200 46.39 

3.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 145 126 86.90 216,704,612 193,810,800 89.44 

4.ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสขุ 21 20 95.24 14,002,500 12,652,500 90.36 

5.ด�านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

36 36 100 27,185,200 27,165,200 99.93 

6.ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 

10 10 100 3,650,000 3,630,000 99.45 

7.ด�านการบริหาร การเมือง 
และการมีส�วนร�วม 50 42 84 59,247,700 25,985,400 43.86 

รวม 318 288 90.57 405,051,212 303,884,100 75.02 
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2559 
ตารางท่ี 43 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล#วเสร็จ 

ระหว.าง 
ดําเนินการ 

ไม.ได# 
ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

15 13 0 2 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

39 27.5 6 5.5 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

126 80 39.5 6.5 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข 

20 19 0 1 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

36 34 0 2 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

10 9 0 1 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหาร
การเมือง และการมีส�วนร�วม 

42 35.5 1 5.5 

รวม 288 218 46.5 23.5 
 


