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คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เป<ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป<ดประกาศไว
เป=นระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป?ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป? เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป=นไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป? พ.ศ.2559 เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวน
เกี่ยวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากประจําป? พ.ศ.2559 ใหเป=นไป
ดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และหวังเป=นอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเป=นประโยชนตอการ
กํากับการปฎิบัติงานและการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยนําขอมูลที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการดานสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ถือไดวาเป=นเครื่องมือที่จําเป=นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปMอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปNญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หาก
โครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูล
ปMอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปMาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปNญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปNญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปMาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เป=นสิ่งจําเป=นสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป=นสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเป=นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป=นการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเป=นขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใช
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป=นกระบวนการตัดสินคุณคาและการ
ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเป=นระบบ มีความเที่ยงตรง เป=นปรนัย เชื่อถือได
จากที่กลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม
แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่น
ได ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป=นเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป=นตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเป=นไปตามหรือบรรลุเปMาหมายหรือไม อยางไร เพื่อ
นําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
2.กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานความคิดวา
ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
กอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป=นเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนพัฒนา และจะสงผลตอ
การติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพ
ดังนี้
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ระบบการจัดทําแผน

ปั จจัยนําเข้า
- แบบรายงานที 1
แบบช่วยกํากับการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคมท้องถิน

กระบวนการ
- แบบรายงานที 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน

ระบบติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring
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ระบบการเมือง

ผลผลิต
- ความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานตามแผน
ในเชิงรู ปธรรม

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
- แบบรายงานแบบที 3/1
และ 3/2 แบบรายงานผล
ความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานของ อปท.

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ของแผน
- การเปลียนแปลงของท้องถินในภาพรวม

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มตน
จากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input
Monitoring)
และการติ ด ตามความกาวหนาของผลการดํ า เนิ น งานเมื่ อ เที ย บกั บ เปM า หมายที่ กํ า หนดไว
(Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป=นการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขใน
เชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ในสวนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเป=นไปตามที่ตั้งเปMาหมายหรือเป=นไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบการติดตามและ
ประเมินผลทําหนาที่ของระบบตอไปได หากแผนไมเอื้อตอการติดตามและประเมินผล เชน ขาดความชัดเจน หรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปNญหา
ได
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3.องค-ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปNจจัย
นําเขา(Input) 2.สวนของกระบวนการติดตาม(Process) และ3.สวนการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
1.ส.วนป/จจัยนําเข#า (Input)
คือปNจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี เพื่อนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือ
ในการ
ประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหนวยติดตามและประเมินผลตอปNจจัยนําเขาก็คือ การเป=นผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร
ซึ่งเป=นเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้ ไดแก แบบ
รายงานที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป=นการทบทวนการจัดทํา
แผนพัฒนาวาใชกระบวนการครอบคลุมทุกขั้นตอนหรือไม อยางไร
2.ส.วนของระบบการติดตาม (Process)
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น ซึ่งในคูมือ “การติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดกําหนดเป=นการติดตามรายไตรมาส คือ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
มาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป? โดยการติดตามดังกลาว เป=นการติดตามผล ขั้นกลางของแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป=นชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถ
วัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเป=น “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผน
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถเป=นไปตามเปMาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนด ไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูล
ในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบรายงานที่ 2 แบบ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ
และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตลอดจนปNญหาและอุปสรรคในการใชงาน
3.ส.วนของการประเมินผลลัพธ- (Output, Goal)
เป=นการติดตามผลชวงสุดทาย หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาแตละป? ผลที่เกิดขึ้นเป=นไปตามเปMาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อเป=นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชประเมินผลลัพธ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 เป=นแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจาก
แบบรายงานแบบที่ 3/2)
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4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทํา แผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 ขอ 28 กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งไดจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตอนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากเสนอตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป?ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป? ทั้งนี้ให
ป<ดประกาศโดยเป<ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีคําสั่งที่ 260/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาองคการบริห ารสวนจังหวัด ตาก และคํา สั่งที่
581/2559 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย
1.นายนิรันดร
หงษชาติ
ประธานสภา อบจ.ตาก
ประธานคณะกรรมการฯ
2.นายสงคราม
มนัสสา
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
3.น.ส.ธันยพัฒน
ตุนทรัพย
สมาชิกสภา อบจ.ตาก
กรรมการฯ
4.นายศุภณัฐ
ปNญญาคม
ผูแทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
5.นายสุขเกษม
โคสอน
ผูแทนประชาคมจังหวัด
กรรมการฯ
6.พัฒนาการจังหวัดตาก
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการฯ
7.ทองถิ่นจังหวัดตาก
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการฯ
8.นายนิติธร
ยิ้มเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
9.นายพจน
บุญปาล
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
10.ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการฯ
11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาไดอยางเป=นรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว
5.วิสัยทัศน- พันธกิจ และยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก
5.1 วิสัยทัศน“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เป=นศูนยกลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”
5.2 พันธกิจ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบ
อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ในการแกไข
ปNญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพันธกิจการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เป=นการกําหนดสิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ที่กําหนดไว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดกําหนดพันธกิจไว ดังนี้
1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน
2) สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
3) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และสงเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
4) พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของประชาชน
และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก
5) สงเสริ มสนั บ สนุ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บรอย ความปลอดภั ย ในการชี วิ ต และทรั พ ยสิ น
และปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข การปMองกันโรค และการแกไขปNญหายา
เสพติด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
7) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปNญญาทองถิ่นอันดีงามและคงไวซึ่ง
เอกลักษณของทองถิ่น
9) สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ ฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการบริหาร การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสรางศักยภาพองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ยุทธศาสตร-การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก
1) ยุทธศาสตร-การส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจ
พิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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2) ยุทธศาสตร-การส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
2. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว
4. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
5. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน
6. สงเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา
7. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
3) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ
4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย
4) ยุทธศาสตร-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
2. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปNญหายาเสพติด
5) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
2. สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปNญญาทองถิ่น
6) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ
7) ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการบริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน
2. การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล

8
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บทที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผล
1. การวางแผนงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการ
ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
โดยผานการมี ส วนรวมของประชาชน เชน การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น (ระดั บ จั ง หวั ด )
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป? เพื่อรับฟNงปNญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป?ตอไป
องคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด ตาก ประกาศใชแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2559-2561) เมื่ อวั น ที่
30 มิถุนายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561)
ตารางที่ 1 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหาร การเมือง และการมี
สวนรวม
รวม

ป 2559

ป 2560

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

14

2,694,000

13

2,074,000

12

2,024,000

32

73,776,200

26

31,857,000

26

55,220,000

85

105,400,312

58

132,800,000

72

172,719,100

20

12,452,500

8

3,300,000

8

3,300,000

36

26,935,200

34

20,240,000

34

20,240,000

10

3,550,000

10

3,350,000

10

3,350,000

42

46,257,900

39

13,532,000

43

21,352,000

239

271,066,112

188

207,153,000

205

278,205,100

งบประมาณ
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ป 2559
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง
การบริหารทุกภาคสวน
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
ป 2561
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

1,000,000

-

-

-

-

1

1,000,000

-

-

-

-

ตารางที่ 3 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ป 2559
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 2 การพัฒนาด#าน
การส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร-ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน
ทางเทา และระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
องคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2560
ป 2561
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

1

390,000

-

-

-

-

1

1,000,000

-

-

-

-

2

3,250,000

-

-

-

-

3

6,300,000

1

1,000,000

-

-

3

326,800

-

-

-

-

10

11,266,800

1

1,000,000

-

-
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ตารางที่ 4 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ป 2559
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 1 การพัฒนาด#าน
การส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน
การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ยุทธศาสตร-ที่ 2 การส.งเสริมการ
ท.องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร-ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา
ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง
และการปMองกันบรรเทาสาธารณะภัย
ยุทธศาสตร-ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม
สนับสนุนการสรางสุขภาพของ
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
ป 2561
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

200,000

-

-

-

-

3

2,531,000

-

-

-

-

1

1,200,000

-

-

-

-

13

35,159,300

-

-

-

1

1,000,000

-

-

-

1

100,000

-

-

-

-

20

40,190,300

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

12

ตารางที่ 5 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 2 การพัฒนาด#าน
การส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม
การฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และ
พัฒนาบุคคลดานกีฬา
ยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
องคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
รวมทั้งสิ้น

ป 2559
ป 2560
ป 2561
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1

100,000

-

-

-

-

3

1,128,000

-

-

-

-

4

1,228,000

-

-

-

-

ตารางที่ 6 แสดงโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
ป 2559
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 2 การพัฒนาด#าน
การส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตร-ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน
ทางเทา และระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
ยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
องคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
ป 2561
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

2

2,260,000

-

-

-

-

10

5,675,000

-

-

-

-

1

9,665,000

-

-

-

-

13

17,600,000

-

-

-

-
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ตารางที่ 7 แสดงแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1-3
ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 2 การพัฒนา
ด#านการส.งเสริมการท.องเที่ยว
และกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
และปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตร-ที่ 3 การพัฒนา
ด#านโครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน
สะพาน ทางเทา และระบายน้ํา
ระบบไฟฟMาสาธารณะ และ
ติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
ยุทธศาสตร-ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
และผูพิการ
ยุทธศาสตร-ที่ 5 การพัฒนา
ด#านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับ
ยุทธศาสตร-ที่ 6 การพัฒนา
ด#านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สราง
ความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนา
ด#านการบริหาร การเมือง
และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
การมีสวนรวมดานการเมืองการ
บริหารทุกภาคสวน
รวมทั้งสิ้น

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

1

110,000

7

-

-

-

30

59,422,000

-

-

2

1,450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600,000

7

-

2

1,450,000

32

60,132,000
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ตารางที่ 8 แสดงแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4-5 และรวมฉบับที่ 1 - 5
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร-ที่ 2 การพัฒนา
ด#านการส.งเสริมการท.องเที่ยวและ
กีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตร-ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน
ทางเทา และระบายน้ํา ระบบไฟฟMา
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
ยุทธศาสตร-ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
ยุทธศาสตร-ที่ 5 การพัฒนาด#าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับ
ยุทธศาสตร-ที่ 6 การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สรางความ
ตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร-ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง
และการมีส.วนร.วม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการมี
สวนรวมดานการเมืองการบริหารทุก
ภาคสวน
รวมทั้งสิ้น

ฉบับที่ 4
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ฉบับที่ 5
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวมฉบับที่ 1 - 5
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

-

-

-

-

1

110,000

-

-

1

498,000

38

59,920,000

-

-

-

-

2

1,450,000

1

250,000

-

-

1

250,000

-

-

1

100,000

1

100,000

-

-

1

270,000

2

870,000

1

250,000

3

868,000

45

62,700,000

จากตารางที่ 7-8 แสดงวา มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) จํานวน 5 ฉบับ รวม
45 โครงการ เปลี่ยนแปลงจํานวนงบประมาณ 38 โครงการ โดยนําโครงการที่อยูในป? พ.ศ. 2560 มาดําเนินการ
ในป? พ.ศ.2559 จํานวน 31 โครงการ งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 62,700,000 บาท
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2.การจัดทํางบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยไดสรุปขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตารางที่ 9 แสดงรายรับ ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2559
ประมาณการ
ป 2559

รายรับ
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ
2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กuาซ
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายที่ดินมาตรา 9
2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม
3. คาปรับผิดสัญญา
รวมหมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได#จากทรัพย-สิน
1. คาเชาหรือบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
3. คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รวมหมวดรายได#จากทรัพย-สิน
หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด
1. คาจําหนายเศษของ
2. คาขายแบบแปลน
3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
4. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได#เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได#จากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายได#จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
2. ภาษีมูลคาเพิม่ ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
3. ภาษีมูลคาเพิม่ ตาม พรบ.อบจ.รอยละ 5
4. คาภาคหลวงแร
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ป 2559

15,500,000
400,000
15,900,000

14,494,103.01
973,801.56
15,467,904.57

50,000
490,000
200,000
740,000

38,880.00
1,028,965.36
2,036,662.86
3,104,508.22

70,000
4,800,000
4,870,000

108,430.00
4,244,725.75
4,353,155.75

39,000
1,000,000
1,000
400,000
1,440,000

8,000.00
2,482,900.00
343.00
167,690.00
2,658,933.00

50,000
50,000

5,000.00
5,000.00

108,000,000
128,000,000
28,000,000
12,000,000
276,000,000

110,749,327.47
139,085,079.85
32,221,497.83
14,105,752.66
296,161,657.81

61,000,000
61,000,000
360,000,000

47,845,682.00
47,845,682.00
369,596,841.35
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รายจ.าย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 10 แสดงรายจายตามแผนงาน
ด#าน/แผนงาน
ด#านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด#านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด#านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ด#านการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวมเงินทั้งสิ้น

ประมาณการ
ป 2559
69,996,500
69,017,000
979,500
227,162,000
19,260,800
143,452,500
16,692,500
47,756,200
5,374,000
5,374,000
57,467,500
57,467,500
360,000,000

จ.ายจริง
ป 2559
63,038,619.08
62,289,086.48
749,532.60
231,746,275.09
18,090,541.89
157,400,325.99
16,586,484.50
39,668,922.71
4,812,577.50
4,812,577.50
45,821,186.49
45,821,186.49
345,418,658.16

ประมาณการ
ป 2559
47,646,900
45,150,610
26,696,190
102,734,379
5,680,000
22,708,545
109,283,376
100,000
360,000,000

จ.ายจริง
ป 2559
45,821,186.49
44,122,752.92
26,320,302.16
95,823,808.15
4,801,468.86
20,666,845.00
107,762,294.58
100,000.00
345,418,658.16

ตารางที่ 11 แสดงรายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1. หมวดงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
8. หมวดรายจายอื่น
รวมเงินทั้งสิ้น
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3.รายการเงินอุดหนุน
ในป? พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตั้งงบประมาณอุดหนุนหนวยงานองคกรตางๆ
จํานวน 116 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,676,700 บาท
ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน

1
2

หน.วยงาน/องค-กรที่รับการ
สนับสนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ
ที่ทําการปกครองอําเภออุมผาง

3

หอการคาจังหวัดตาก

4

เทศบาลเมืองตาก

5

เทศบาลตําบลบานตาก

6

สํานักงานจังหวัดตาก

7

สมาคมกีฬาจังหวัดตาก

8

จังหวัดตาก

9
10

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก

11

เทศบาลนครแมสอด

12

สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอพบพระ

13

สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองตาก

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ ประจําป? 2559
โครงการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
แผนดินดอยลอยฟMา ประจําป? 2559
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร ครั้งที่
17 ประจําป? 2559
โครงการจัดงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ประจําป? 2559
โครงการจัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย
แขงเรือพายโบราณ ประจําป? 2559
อําเภอบานตาก
โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ
และกีฬาแหงชาติ
โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณและ
เทิดพระเกียรติสามมหาราชจังหวัดตาก ประจําป?
2559 –2559
เทศกาลอาหารชนเผาพื้นถิ่นและเมียนมาร
โครงการมหกรรมทองเที่ยว 9 วันหรรษาพาสนุก
แบบสุดๆ
โครงการจัดตั้งศูนยฟmnนฟูสมรรถภาพผูพิการ/
ผูสูงอายุ
โครงการจัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง (ULV)
กําจัดยุงเพื่อควบคุมและปMองกันโรคไขเลือดออก
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ป? 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง (ULV)
เพื่อใชในการดําเนินงานควบคุมและปMองกันโรค
ไขเลือดออก ป?งบประมาณ 2559

สนับสนุน
งบประมาณ
150,000
200,000
150,000
4,000,000
150,000
500,000
400,000
2,000,000
1,000,000
1,200,000
1,200,000
247,500
100,000
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ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
ลําดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หน.วยงาน/องค-กรที่รับการ
สนับสนุน
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภออุมผาง
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองตาก
เทศบาลตําบลแมกุ
-รร.เทศบาลตําบลแมกุ
โรงเรียนบานหนองกระโห
โรงเรียนบานโปyงแดง
โรงเรียนเดนวัวราษฎรรังสรรค
โรงเรียนแมสอด
รร.บานแมกึ้ดสามทา
โรงเรียนบานปางสาน
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
โรงเรียนบานแมละเมา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
(บานหวยยะอุ)
รร.บานหวยปลาหลด
โรงเรียนบานวังตะเคียน
โรงเรียนบานแมตาวแพะ
โรงเรียนบานคางภิบาล
โรงเรียนบานถ้ําผาโด
โรงเรียนบานแมโกนเกน
โรงเรียนบานมอนหินเหล็กไฟ
โรงเรียนแมระมาดวิทยาคม
โรงเรียนบานแมระมาด
ราษฎรบํารุง
โรงเรียนบานขะเนจื้อ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนบานปyาคาใหม
โรงเรียนบานรมเกลา 4
โรงเรียนบานวาเลย
โรงเรียนบานกลอทอ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง (ULV)
เพื่อใชในการดําเนินงานควบคุมและปMองกันโรค
ไขเลือดออก ป?งบประมาณ 2559
โครงการจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิ
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค

สนับสนุน
งบประมาณ
150,000
200,000
65,000
95,000
95,000
200,000
95,000
95,000
366,000
95,000
95,000
95,000
95,000
366,000
90,000
90,000
50,000
50,000
50,000
95,000
95,000
95,000
300,000
150,000
150,000
90,000
200,000
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ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)
ลําดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

หน.วยงาน/องค-กรที่รับการ
สนับสนุน
เทศบาลตําบลแมตาว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมตาว
อบต.ทาสายลวด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทาสายลวด
เทศบาลตําบลพบพระ
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลพบพระ
โรงเรียนบานวังมวง
โรงเรียนชุมชนบานไมงาม
โรงเรียนบานหนองกระโห
โรงเรียนบานคลองหวยทราย
โรงเรียนบานทาเล
โรงเรียนชุมชนบานวังหิน
โรงเรียนบานทาไมแดง
โรงเรียนบานเกาะอายดวน
โรงเรียนบานหนองบัวใต
โรงเรียนบานยางโองนอก
โรงเรียนบานสันกลาง
โรงเรียนบานปากวัง
โรงเรียนบานเกาะลาน
โรงเรียนวัดสามเงา
โรงเรียนบานแมกุเหนือ
โรงเรียนบานแมโกนเกน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอพบพระ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอทาสองยาง
โรงเรียนบานตนผึ้ง
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนบานขุนหวยชองแคบ
โรงเรียนบานอูมวาบ
โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
โรงเรียนบานแมปะ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและโทรทัศน

สนับสนุน
งบประมาณ
50,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โทรทัศนและ
เครื่องเลน DVD

50,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

90,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

49,400
49,400
49,400
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
95,000
95,000
95,000
95,000
50,000
65,000
45,000
160,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

95,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุuค)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุuค)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนuตบุuค)

95,000
70,000
50,000
70,000
80,000
90,500
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ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

หน.วยงาน/องค-กรที่รับการ
สนับสนุน
โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย
โรงเรียนบานตากประถมวิทยา
โรงเรียนบานชองแคบ
โรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนบานทีกะเปyอ
โรงเรียนไทยราษฎรคีรี
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
โรงเรียนบานแมปะใต

78

โรงเรียนแมกุวิทยาคม

79

โรงเรียนบานโปyงแดง

80

โรงเรียนบานชะลาดระฆัง

81

โรงเรียนบานตลุกปyาตาล

82

โรงเรียนบานโพรงตะเข

83

โรงเรียนบานลานหวยเดื่อ

84

โรงเรียนบานหนองกระทุม

85

โรงเรียนบานหนองนกป?กกา

86
87

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานแมออกฮู
โรงเรียนบานยะพอ
โรงเรียนบานมอเกอ
โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม
โรงเรียนบานแมสลิด
โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา

ลําดับที่

88
89
90
91
92

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุuค)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
หองสมุดโรงเรียน
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องฉายภาพทึบแสงและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศ (อุปกรณปMายไฟ)
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอ
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอ
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร

สนับสนุน
งบประมาณ
90,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
95,000
80,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
50,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
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ตารางที่ 12 แสดงรายการเงินอุดหนุน (ตอ)

107
108

หน.วยงาน/องค-กรที่รับการ
สนับสนุน
โรงเรียนบานยางโองนอก
โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม
โรงเรียนบานโสมง
โรงเรียนบานวังตําลึง
โรงเรียนบานแมปะ
โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย
โรงเรียนเดนไมซุงวิทยาคม
โรงเรียนบานหวยโปyง
โรงเรียนบานหวยนกแล
โรงเรียนบานแมระมาดนอย
โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ
โรงเรียนบานน้ําหอม
อบต.แมปะ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.แมปะ
ทต.ทาสายลวด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.ทาสายลวด
โรงเรียนบานน้ําดวน
โรงเรียนเดนไมซุงวิทยาคม

109

โรงเรียนแมกุวิทยาคม

110
111
112
113
114

115

ปyาชุมชนบานลานสาง
ปyาชุมชนบานหวยหินฝน
ปyาชุมชนบานใหมเจริญธรรม
ปyาชุมชนบานแมกลอง
ศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการ
ปฏิรูปจังหวัดตากโดย
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดตาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก

116

เทศบาลเมืองตาก

ลําดับที่
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน แบบ BBL
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน แบบ BBL
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน แบบ BBL
โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาเครื่องเลนสนาม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑโตuะ-เกาอี้นักเรียน
โครงการจัดซื้อสื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สําหรับหองสมุด
โครงการจัดทําแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาปyาชุมชนที่ไดรับรางวัล
โครงการพัฒนาปyาชุมชนที่ไดรับรางวัล
โครงการพัฒนาปyาชุมชนที่ไดรับรางวัล
โครงการพัฒนาปyาชุมชนที่ไดรับรางวัล
โครงการรวมพลังสรางความปรองดองสมานฉันท
เพื่อการปฏิรูปแบบบูรณาการจังหวัดตาก
ป?งบประมาณ 2559
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ป? 2559
โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑเมือง
เฉลิมพระเกียรติ

สนับสนุน
งบประมาณ
95,000
95,000
70,000
80,000
19,500
90,000
95,000
70,000
95,000
95,000
65,000
65,000
50,000
50,000
60,000
95,000
10,000
100,000
50,000
50,000
50,000
1,000,000

24,000
1,900,000
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4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2559
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559 -2561) และ
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-5 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก มีโครงการในแผนฯ จํานวนทั้งสิ้น 318 โครงการ งบประมาณ 405,051,212 บาท บรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559 โอนตั้งจายรายการใหมและจายขาดเงินสะสม
จํานวน 288 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 303,884,100 บาท แยกเป=นรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน
ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลโครงการพัฒนา ประจําป? พ.ศ. 2559
จํานวนโครงการ
(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร-การพัฒนา

ตามแผนฯ
สามป

นํามา
ปฏิบัติ

15

15

จํานวนงบประมาณ
(พ.ศ.2559-2561)
ร#อยละ

ร#อยละ
ตามแผนฯสามป

นํามาปฏิบัติ

100

2,894,000

2,894,000

100

1. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
และอาชีพ
2.ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา
3.ดานโครงสรางพื้นฐาน

41

39

95.12

81,367,200

37,746,200

46.39

145

126

86.90

216,704,612

193,810,800

89.44

4.ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

21

20

95.24

14,002,500

12,652,500

90.36

36

36

100

27,185,200

27,165,200

99.93

10

10

100

3,650,000

3,630,000

99.45

50

42

84

59,247,700

25,985,400

43.86

318

288

90.57

405,051,212

303,884,100

75.02

5.ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6.ดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
7.ดานการบริหาร การเมือง
และการมีสวนรวม
รวม
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 218 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 46.5 โครงการ
และยกเลิก จํานวน 23.5 โครงการ แยกเป=นรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงข#อมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2559
การดําเนินงาน
จํานวน ดําเนินการ ระหว.าง
ยุทธศาสตร-การพัฒนา
โครงการ แล#วเสร็จ ดําเนินการ ยกเลิก
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
การทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

15

13

0

2

39

27.5

6

5.5

126

80

39.5

6.5

20

19

0

1

36

34

0

2

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
10
9
0
1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
42
35.5
1
5.5
การเมือง และการมีสวนรวม
รวม
288
218
46.5
23.5
หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไมครบทุกกิจกรรมทําใหการประเมินผลการดําเนินงาน
ไมเป=นจํานวนเต็ม
1. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
1 - 5 จํานวน 15 โครงการ เป=นเงิน 2,894,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจาย
ประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 15 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 2,894,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน
13 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ (อยูหนาที่ 34 ตารางที่ 18,19)
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 - 5 จํานวน 41 โครงการ เป=นเงิน 81,367,200 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 39 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 37,746,200 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 27.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ
จํานวน 5.5 โครงการ (อยูหนาที่ 36-39 ตารางที่ 21 -23)
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3. ยุ ท ธศาสตร- ก ารพั ฒ นาด# า นโครงสร# า งพื้ น ฐาน โครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป?
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
1 - 5 จํานวน 145 โครงการ เป=นเงิน 216,704,612 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 126 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 193,810,800 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 80 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 39.5 โครงการ และยกเลิกโครงการ
จํานวน 6.5 โครงการ (อยูหนาที่ 40-54 ตารางที 25-27)
4. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
1 - 5 จํานวน 21 โครงการ เป=นเงิน 14,002,500 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณ
รายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 20 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 12,652,500 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 19 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ (อยูหนาที่ 56-57 ตารางที่ 29-30)
5. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 - 5 จํานวน 36 โครงการ เป=นเงิน 27,185,200 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 36 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 27,165,200 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 34 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ (อยูหนาที่ 59-60 ตารางที่
32-33)
6. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - 5 จํานวน 10 โครงการ เป=นเงิน 3,650,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 10 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 3,630,000 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 9 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ (อยูหนาที่ 62 ตารางที่ 3536)
7. ยุ ท ธศาสตร- ก ารพั ฒ นาด# า นการบริ ห ารการเมื อ ง และการมี ส. ว นร. ว ม โครงการที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) อบจ.ตาก และแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559–2561) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - 5 จํานวน 50 โครงการ เป=นเงิน 59,247,700 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯ
บรรจุในงบประมาณรายจายประจําป? พ.ศ. 2559 จํานวน 42 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 25,985,400 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 35.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ
จํานวน 5.5 โครงการ (อยูหนาที่ 64-68 ตารางที่ 38-40)
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5.สรุปผลการติดตาม
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ การนําแผนพัฒนาสามป? ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ไปสูการปฏิบัติ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 288 โครงการ เป=นเงินทั้งสิ้น 303,884,100 บาท
ดังนี้
ประเด็นการติดตามด#านระยะเวลา ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น
จํานวน 218 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 46.5 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 23.5 โครงการ
ประเด็นการติดตามด#านค.าใช#จ.าย ปรากฏวาคาใชจายของโครงการดําเนินการแลวเสร็จเป=นเงิน
ทั้งสิ้น 265,205,596.34 บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการที่ตั้งไวจํานวน 303,884,100 บาท
6.สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค-ของยุทธศาสตร-การพัฒนา
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ตามประเด็นการประเมินผลวาโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 7 ดาน
บรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
1.1 สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษ
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงการตามยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานการสงเสริ ม เศรษฐกิ จ และอาชี พ ที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 2,894,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 13
โครงการ งบประมาณที่ใชจริง 2,548,233 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคา
ชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
ไวในขอ 1.1 และ 1.2 ตามแนวทางที่กําหนด
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
2.2 การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว
2.4 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
2.5 สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน
2.6 สงเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา
2.7 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
โครงการตามยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานการสงเสริ ม การทองเที่ ย วและกี ฬ า ที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 41 โครงการ งบประมาณ 81,367,200 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน
33.5 โครงการ งบประมาณที่ใชจริง 32,180,183.76 บาท
สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตากและพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว พัฒนาบุคลากร และบริการดานการ
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ทองเที่ยว สงเสริ ม สนับสนุนกิ จกรรมการทองเที่ยว สงเสริมการพั ฒนาสนามกีฬาและวัส ดุอุป กรณกีฬาใหได
มาตรฐาน สงเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาและนันทนาการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 และ
2.7 ตามแนวทางที่กําหนด
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา สาธารณะ
และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล
3.2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3.3 สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ
3.4 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปMองกันบรรเทาสาธารณภัย
โครงการตามยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานโครงสรางพื้ น ฐาน ที่ บ รรจุ ในแผนพั ฒ นาสามป?
(พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก จํานวน 145 โครงการ งบประมาณ 216,704,612 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 119.5 โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง 172,471,538.15 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง
ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟMา สาธารณะ และติดตั้งไฟฟMาโซลาเซลล พัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน
และงานดานวิชาการพัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปMองกันบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งถือวาบรรลุ
ตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 3.1, 3.2 และ 3.4 สวนในขอ 3.3 ไมสามารถบรรลุตามแนวทางที่
กําหนด
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
4.1 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
4.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน
4.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปNญหายาเสพติด
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 14,002,500 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 19 โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง 11,726,199 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนการควบคุม
โรคติดตอ/ไมติดตอ สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ และสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปNญหายาเสพติด ซึ่งถือวาบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ตามแนวทางที่กําหนด
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
5.2 สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปNญญา
ทองถิ่น
โครงการตามยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานการศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 27,185,200 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน 34
โครงการ งบประมาณที่ใชจริง 21,483,257.38 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ และสงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปNญญาทองถิ่น ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 5.1 และ 5.2 ตามแนวทางที่กําหนด
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 สรางความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.3 สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
1-5 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,650,000 บาท การนําไปปฏิบัติ
จริงจํานวน 9 โครงการ งบประมาณที่ใชจริง 3,027,457 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสราง
ความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง และพัฒนาเครือขายดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ ซึ่งถือวาบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 6.1, 6.2 และ 6.3 ตามแนวทางที่กําหนด
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
7.1 สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน
7.2 การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.2559-2561) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 และแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-5 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ 59,247,700 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน
36.5 โครงการ งบประมาณที่ใชจริง 21,768,728.05 บาท สวนใหญเป=นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน และการพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล ซึ่งถือวา
บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 7.1 และ 7.2 ตามแนวทางที่กําหนด
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7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก
ตามที่ ก รมสงเสริ มการปกครองสวนทองถิ่ น ไดกํ า หนดใหมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายไตรมาส และแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ในแบบที่ 3 นั้น
จะตองมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ
ในภาพรวมจํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทั้งใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
แตละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปMาหมายตามรายยุทธศาสตร โดยดําเนินการสงแบบ
สอบถามดวยตนเอง จํานวน 3,500 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 3,211 ฉบับ คิดเป=นรอยละ
91.74 สามารถสรุปผลไดดังนี้
ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ
1.00 – 1.66 หมายถึง
ไมมีความพึงพอใจ
1.67 – 2.33 หมายถึง
มีความพึงพอใจ
2.34 – 3.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตารางที่
15-16
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตาม
ประเด็น ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฎิบัติงาน
จํานวน
(ประจําปงบประมาณ 2559)
S.D.
แปลผล
(คน)
1.มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
3,211
2.35
0.575
พอใจมาก
โครงการ / กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3,211
2.35
0.576
พอใจมาก
ของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
3,211
2.27
0.596
พอใจ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
3,211
2.34
0.594
พอใจมาก
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
3,211
2.26
0.643
พอใจ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6.การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3,211
2.33
0.580
พอใจ
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ
3,211
2.32
0.611
พอใจ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.การแกไขปNญหา และการตอบสนองความ
3,211
2.34
0.594
พอใจมาก
ตองการของประชาชน
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
3,211
2.31
0.640
พอใจ
โครงการ / กิจกรรม
รวม
3,211
2.32
0.601
พอใจ
จากตารางที่ 15 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจ (คาเฉลี่ย 2.32) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ / กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ย 2.35) รองลงมามีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ และ
การแกไขปNญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน (คาเฉลี่ย 2.34) ตามลําดับ และมีการเป<ดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.26)
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ข#อมูลพื้นฐาน
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

ต่ํากวา 20 ป?
20-30 ป?
31-40 ป?
41-50 ป?
51-60 ป?
มากกวา 60 ป?
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ไม.พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
127
(3.96%)
110
(3.42%)
237
(7.38%)
2
(0.06%)
40
(1.24%)
32
(1.00%)
49
(1.53%)
63
(1.96%)
51
(1.59%)
237
(7.38%)

642
(19.99%)
1,083
(33.73%)
1,725
(53.72%)
14
(0.44%)
245
(7.63%)
397
(12.36%)
494
(15.38%)
353
(10.99%)
222
(6.92%)
1,725
(53.72%)

386
(12.02%)
863
(26.88%)
1,249
(38.90%)
12
(0.37%)
177
(5.52%)
265
(8.25%)
428
(13.33%)
252
(7.85%)
115
(3.58%)
1,249
(38.90%)

รวม
1,155
(35.97%)
2,056
(64.03%)
3,211
(100%)
28
(0.87%)
462
(14.39%)
694
(21.61%)
971
(30.24%)
668
(20.80%)
388
(12.09%)
3,211
(100%)
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ข#อมูลพื้นฐาน
การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

อาชีพ

รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่น ๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ไม.พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
47
(1.46%)
51
(1.59%)
32
(1.00%)
60
(1.87%)
40
(1.24%)
7
(0.22%)
237
(7.38%)
48
(1.50%)
7
(0.22%)
47
(1.47%)
40
(1.25%)
12
(0.37%)
80
(2.49%)
3
(0.09%)
237
(7.38%)

525
(16.35%)
376
(11.71%)
252
(7.85%)
321
(10.00%)
213
(6.63%)
38
(1.18%)
1,725
(53.72%)
261
(8.12%)
86
(2.68%)
283
(8.81%)
329
(10.25%)
75
(2.34%)
653
(20.34%)
38
(1.18%)
1,725
(53.72%)

520
(16.20%)
299
(9.31%)
148
(4.61%)
165
(5.14%)
79
(2.46%)
38
(1.18%)
1,249
(38.90%)
144
(4.49%)
48
(1.50%)
193
(6.01%)
235
(7.32%)
58
(1.81%)
549
(17.10%)
22
(0.68%)
1,249
(38.90%)

รวม
1,092
(34.01%)
726
(22.61%)
432
(13.46%)
546
(17.00%)
332
(10.33%)
83
(2.58%)
3,211
(100%)
453
(14.11%)
141
(4.40%)
523
(16.29%)
604
(18.81%)
145
(4.51%)
1,282
(39.93%)
63
(1.95%)
3,211
(100%)
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จากตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ด# า นเพศ พบวา สวนใหญเป= น เพศหญิ ง มี จํ า นวน 2,056 คน คิ ด เป= น รอยละ 64.03
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศชายมีความพึงพอใจ
จํานวน 642 คน คิดเป=นรอยละ 19.99 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 386 คน คิดเป=นรอยละ 12.02
เพศหญิง มีความพึงพอใจ จํานวน 1,083 คน คิดเป=นรอยละ 33.73 รองลงมาพึงพอใจมาก จํานวน 863 คน
คิดเป=นรอยละ 26.88
ด#านอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป? มีจํานวน 971 คน คิดเป=นรอยละ 30.24
รองลงมา อายุ ระหวาง 31-40 ป? จํ านวน 694 คน คิ ดเป= นรอยละ 21.61 อายุ ระหวาง 51-60 ป? จํ านวน
668 คน คิดเป=นรอยละ 20.80 อายุระหวาง 20-30 ป? จํานวน 462 คน คิดเป=นรอยละ 14.39 อายุมากกวา
60 ป? จํ านวน 388 คน คิด เป= นรอยละ 12.09 และต่ํา กวา 20 ป? จํา นวน 28 คน คิ ดเป=น รอยละ 0.87
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุ
ระหวาง 41-50 ป? มีความพึงพอใจ จํานวน 494 คน คิดเป=นรอยละ 15.38 พึงพอใจมาก จํานวน 428 คน
คิดเป= นรอยละ 13.33 ชวงอายุร ะหวาง 31-40 ป? มีความพึ งพอใจ จํา นวน 397 คน คิดเป= นรอยละ 12.36
พึงพอใจมาก จํานวน 265 คน คิดเป=นรอยละ 8.25 และชวงอายุระหวาง 51-60 ป? มีความพึงพอใจ จํานวน
353 คน คิดเป=นรอยละ 10.99 และพึงพอใจมาก จํานวน 252 คน คิดเป=นรอยละ 7.85 ตามลําดับ
ด#านการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 1,092 คน คิดเป=น
รอยละ 34.01รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 726 คน คิดเป=นรอยละ 22.61 ระดับปริญญาตรี จํานวน
546 คน คิดเป=นรอยละ 17.00 ระดับอนุปริญญา จํานวน 432 คน คิดเป=นรอยละ 13.46 ระดับสูงกวาปริญญา
ตรี จํานวน 332 คน คิดเป=นรอยละ 10.33 และอื่น ๆ จํานวน 83 คน คิดเป=นรอยละ2.58 ตามลําดับ และเมื่อ
พิ จ ารณาความพึ ง พอใจตอผลการดํ า เนิ น งานขององคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ตาก พบวาระดั บ ประถมศึ ก ษา
มีความพึงพอใจ จํานวน 525 คน คิดเป=นรอยละ 16.35 พึงพอใจมาก จํานวน 520 คน คิดเป=นรอยละ 16.20
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษา มี ความพึ งพอใจ จํ า นวน 376 คน คิ ด เป= น รอยละ 11.71 พึ งพอใจมาก จํ า นวน 299 คน
คิดเป=นรอยละ 9.31 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ จํานวน 321 คน คิดเป=นรอยละ 10.00 และพึงพอใจ
มาก จํานวน 165 คน คิดเป=นรอยละ 5.14 ตามลําดับ
ด#านอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 1,282 คน คิดเป=นรอยละ 39.93
รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 604 คน คิดเป=นรอยละ 18.81 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 523 คน
คิด เป= น รอยละ 16.29 อาชีพรั บราชการ จํา นวน 453 คน คิ ด เป= นรอยละ 14.11 อาชี พนักเรีย น/นั กศึกษา
จํานวน 145 คน คิดเป=นรอยละ 4.51 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 141 คน คิดเป=นรอยละ 4.40 และ
อาชีพอื่นๆ จํานวน 63 คน คิดเป=นรอยละ 1.95 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก พบวา อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ จํานวน 653 คน คิดเป=นรอยละ 20.34 พึงพอใจมาก
จํานวน 549 คน คิดเป=นรอยละ 17.10 อาชีพรับจาง มีความพึงพอใจ จํานวน 329 คน คิดเป=นรอยละ 10.25
พึงพอใจมาก จํานวน 235 คน คิดเป=นรอยละ7.32 และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจ จํานวน 283
คน คิดเป=นรอยละ8.81 พึงพอใจมาก จํานวน 193 คน คิดเป=นรอยละ 6.01 ตามลําดับ
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๘.ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานขององค-การบริหารส.วนจังหวัดตากในแต.ละยุทธศาสตรเกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ
1.00 – 1.80 หมายถึง
ควรปรับปรุง
1.81 – 2.61 หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
2.62 – 3.42 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
3.43 – 4.23 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
4.24 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละ
ยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร
ระดับความพึงพอใจ
ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และ
การมีสวนรวม
รวม

จํานวน
(คน)
500

S.D.

แปลผล

4.29

0.779

มากที่สุด

500

2.93

1.013

ปานกลาง

500
500

4.34
3.75

0.713
0.922

มากที่สุด
มาก

453

3.31

0.941

ปานกลาง

324

3.82

0.800

มาก

434

3.09

1.026

ปานกลาง

3,211

3.65

0.885

มาก

จากตารางที่ 17 แสดงความพึ ง พอใจตอผลการดํ า เนิ น งานขององคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ในแตละ
ยุทธศาสตร ในภาพรวมพบวามีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.65) เมื่อพิจารณา
เป=นรายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
(คาเฉลี่ย 4.29) ,ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ย 3.82) ,
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข (คาเฉลี่ย 3.75) , ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม (คาเฉลี่ ย 3.31) ,ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานการบริ ห ารการเมื อง และการมี ส วนรวม
(คาเฉลี่ย 3.09) , และยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา (คาเฉลี่ย 2.93) ตามลําดับ
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ในป? พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเป=นรายยุทธศาสตร
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร-การพัฒนา ด#านการส.งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
แลวเสร็จ 13 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

มีโครงการที่ดําเนินการ

ตารางที่ 18 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
ลําดับที่

โครงการ

1
2
3
4
5

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
โครงการภูมิปNญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา
โครงการสงเสริมการผลิตปุ~ยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ
โครงการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
โครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุน
โครงการสงเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูป
โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร
โครงการสงเสริมการพัฒนาและการปลูกมันสําปะหลัง
โครงการฝsกอบรมฝ?มือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อบจ.ตาก ประจําป?งบประมาณพ.ศ. 2559

6
7
8
9
10
11
12
13

งบประมาณที่ใช#
จริง
125,199
230,587.50
219,785
141,348
150,000
85,235.50
81,212
507,168
99,329
419,704
199,010
90,110
199,545

ตารางที่ 19 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
ลําดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด เนื่องจากมีการปรับโครงสรางของศูนยบริการและ
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ศบกต.)
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารและแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล สงผลใหคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ
การประกวด ไมสามารถดําเนินการประกวดได
2
โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและ
เนื่องจากประชาชนในเขตอําเภอทาสองยาง
การเกษตรบนพื้นที่สูง
ประสบปNญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ําและการคมนาคม
ยังไมสะดวก จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อไปพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
และอาชีพ ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)
500
500
500
500
500
500
500
500
500

S.D.

แปลผล

4.29

0.832

มากที่สุด

4.23

0.798

มาก

4.26

0.802

มากที่สุด

4.25

0.874

มากที่สุด

4.23

0.849

มาก

4.28

0.848

มากที่สุด

4.33

0.831

มากที่สุด

4.41

0.40

มากที่สุด

4.29

0.779

มากที่สุด

จากตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.29) เมื่ อพิจ ารณาเป=นรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ ประชาชนไดรับ จากการดํา เนิ น
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.41) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู การ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 4.33) และมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการ/กิ จ กรรม (คาเฉลี่ ย 4.29) ตามลํ า ดั บ โดยมี ก ารประชาสั มพั น ธใหประชาชนรั บ รู ขอมู ล ขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม และการเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.23)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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2.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการส.งเสริมการท.องเที่ยวและกีฬา
มีโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 27.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 6 โครงการ และยกเลิกโครงการ 5.5 โครงการ
ตารางที่ 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ลําดับที่

โครงการ

1
2

โครงการพัฒนาศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โครงการฝsกอบรมผูประกอบการดานบริการการทองเที่ยวรองรับสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ
ประจําป? 2559 อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร
โครงการจัดงาน "เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟMา"
รถไฟนําเที่ยว
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธรถไฟลอยางนําเที่ยว
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โครงการอนุรักษกลวยไม"ขี่เสือชมชาง"
โครงการวันอนุรักษชางไทย
โครงการเทศกาลอาหารชนเผาพื้นถิ่น และเมียนมาร
โครงการมหกรรมทองเที่ยวจังหวัดตาก 9 วัน หรรษาพาสนุกแบบสุข
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรศาลสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช
โครงการกอสรางอาคารสนามเทนนิส
โครงการติดตั้งเสาไฟฟMาพรอมโคมสองสวางถนนภายในสนามกีฬาอบจ.ตาก
โครงการปรับปรุงกระเบื้องสระวายน้ําสนามกีฬาอบจ.ตาก
โครงการกอสรางถนนภายในสนามกีฬา
โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย
โครงการฝsกอบรมทักษะการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน ใหแกนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชนในจังหวัดตาก
โครงการฝsกอบรมการบริหารและการใหบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก
โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

งบประมาณที่ใช#
จริง
920,000
215,095
3,981,845
150,000
495,000
150,000
200,000
37,532
17,976
499,818
50,000
900,000
1,200,000
700,000
986,557.76
1,439,150
740,000
440,000
40,800
100,000
100,000
1,200,550

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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ตารางที่ 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
22 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑกีฬา
- จัดซื้อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 775 ตัว
- จัดซื้อชุดออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 10 ชุด
- จัดซื่อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพบัตรพลาสติกแบบหนาเดียว จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อโตuะเอนกประสงคขาพับเหล็ก จํานวน 30 ตัว
- จัดซื่อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
23 โครงการการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง
ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก
24 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ
25 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ (อปท.ตากคัพ)
26 โครงการแขงขันกีฬาโดยเป=นเจาภาพหรือรวมกับองคกรอื่นหรือสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันในนาม อบจ.ตากหรือในนามจังหวัดตาก
27 โครงการการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย
กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาแหงชาติ
28 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก (มี 6 กิจกรรม)
- จัดบูuทประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
- จัดทําและติดตั้งปMายไวนิลประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#จริง
525,000
825,000
88,000
70,000
81,000
13,200
12,000
447,400
1,475,418
154,600
400,000
2,393,303

ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการกอสรางอาคารศูนยออกกําลังกายและเสริมสรางกลามเนื้อ
(ฟ<ตเนส) พรอมอุปกรณ
2
ปรับปรุงอาคาร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมแมน้ําป<ง อ.เมือง จ.ตาก
3
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ปรับภูมิทัศน และหองน้ําสาธารณะ น้ําตกผาแดง
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กอสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 ชั้น (งบจายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )
4
กอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณน้ําตกนางครวญ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (งบจายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณ

งบประมาณที่ใช#จริง
6,539,939
1,560,000
501,000
500,000

พ.ศ. 2559 )

5

ปรับปรุงซอมแซมจุดชมวิวดอยมูเซอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุง อาคารอเนกประสงคหองน้ํา สาธารณะพื้นระเบียงทางเดินตีเสน
ที่จอดรถ รื้อถอนปMาย พรอมติดตั้งไฟฟMาสองสวางระบบโซลาเซลล
ดวงโคมชนิด LED (งบจายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )

1,013,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
(ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
6
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ปรับภูมิทัศน และหองน้ําสาธารณะ น้ําตกธารารักษ
ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมศาลาไมทรงแปดเหลี่ยม (งบจายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )

งบประมาณที่ใช#จริง
1,017,000

ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการลองแพลําหวยแมสอง
อําเภอทาสองยาง
2

3

4

5

หมายเหตุ
เนื่องจากตองมีการประสานงานหลายหนวยงาน และ
ตองมีการจัดประชุมหารือหลายครั้ง เพื่อจัดตั้งกลุมที่จะ
ใหบริการนักทองเที่ยว จึงไมสามารถดําเนินการไดทัน
ตามแผนงานที่วางไวได
โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียน
เนื่องจาก อบจ.ดําเนินการรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
เยาวชน ระดับจังหวัด -ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตากเขต 1 โดยสนง.เขตพื้นที่การศึกษามี
การศึกษาตาก
หนาที่ประสานโรงเรียนเพื่อรวมกิจกรรม แตเนื่องดวย
หวงเวลาดําเนินการดังกลาว เขตพื้นที่การศึกษามี
ภารกิจเรงดวน จึงไมสามารถดําเนินการ
โครงการแขงขันกีฬา อบจ.สัมพันธเกมส
เนื่องจากนายกสมาพันธอบจ.ภาคเหนือ(อบจ.เชียงใหม)
ยังไมมีความพรอมในการจัดการแขงขัน เนื่องดวยติดขัด
ในเรื่องของสถานที่/งบประมาณ และการบริหารงาน
ภายในองคกร จึงขอเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด
โครงการปรับปรุง กอสรางสนามกีฬา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการติดตั้งหมอแปลง
ระดับอําเภอ 9 อําเภอ
ไฟฟMา จึงตองเพิ่มระยะทางอีก 50 เมตร และตองใช
(ติดตั้งขยายเขตหมอแปลงไฟฟMา)
งบประมาณเพิ่มขึ้น 300,000 บาท แตเนื่องดวย
งบประมาณมีจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการดังกลาวได
โครงการฝsกอบรมพัฒนาบุคลากรดานกีฬา เนื่องจากกองการศึกษาฯ ไดจัดตั้งงบประมาณสําหรับ
กอสรางสนามกีฬา และอาคารตางๆและมีผูมาใชบริการ
สนามกีฬาอบจ.ตากเป=นจํานวนมาก บางครั้งการดูแล
และการใหบริการไมทั่วถึงทําใหเกิดปNญหาในดานตางๆ
จึงมีความจําเป=นขอยกเลิกโครงการฝsกอบรมพัฒนา
บุคลากรดานกีฬา เพื่อนํามาดําเนินการโครงการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรของอบจ.ตาก ดานการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการขอใชสนามกีฬา การใหบริการ
การจัดทําระเบียบการขอใชสนามกีฬา การตกแตง
ภูมิทัศน
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
(ตอ)
ลําดับที่

โครงการ
หมายเหตุ
โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก (มี 6 กิจกรรม)
- จัดประกวดรูปภาพแหลงทองเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดตากไดจัดใหมีการประกวดในชวงเดือน
จังหวัดตาก
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2559
- จัดจางทําแผนพับ คูมือ ปฏิทิน แผนที่
เนื่องจากของเดิมยังมีเหลืออยู
ขอมูลแหลงทองเที่ยว และขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ เนื่องจากดําเนินการรวมกับการจัดบูuทประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว จ.ตาก
เนื่องจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการสงเสริมการ
- สนับสนุนสํานักงานจังหวัดตาก
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
ทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรศาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ใหจังหวัดขอยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว จ.ตาก และดําเนินการโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรศาลสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชแทน

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 24 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จํานวน
S.D. แปลผล
(คน)
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 500 2.75 0.996 ปานกลาง
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/
500
2.84 1.045 ปานกลาง
กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 500 2.84 1.029 ปานกลาง
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
500
2.94 1.031 ปานกลาง
ทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
500
2.88 0.845 ปานกลาง
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
500 2.93 1.061 ปานกลาง
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปNญหาของ
500
3.23 0.886 ปานกลาง
ประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
500 3.00 1.209 ปานกลาง
รวม
500 2.93 1.013 ปานกลาง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

40

จากตารางที่ 24 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.93) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.23) รองลงมาคือประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.00) และมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ (คาเฉลี่ย 2.94) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย2.75)
3.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 80 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ 39.5 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6.5 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
1
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยปูMอาย บานกิ้วหาง
ตําบลอุมผาง – เทศบาลตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
2
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยแมปะแหนะ ม.8 บานสระทอง
ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก เชื่อม ม.8 ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
3
กอสรางถนนผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ. 1-0037
บานลานขวาง – บานเดนมะขาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บานหนองยอดิบเกง ตําบลน้ํารึม
เชื่อม ม.8 บานสามไร ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
5
กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนตําบลโปyงแดง เชื่อม บานสามไร ตําบลไมงาม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาโบสถ ตําบลนาโบสถเชื่อมตอ บาน
หนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
7
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาโบสถ ตําบลนาโบสถเชื่อมตอ
บานประดาง ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
8
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0038
บานแมตาวสันแปy – บานหวยมวง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
9
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บานเดลอคี ตําบลหนองหลวง
เชื่อมตอ บานกอทะ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมกุแซ ตําบลโมโกร เชื่อมตอเทศบาล
ตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บานลานสาง ตําบลแมทอ
อําเภอเมืองตาก เชื่อมตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
12 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บานแมปะเหนือ
ตําบลแมปะ เชื่อมตอ เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
13 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.2 ตําบลแมจะเรา
เชื่อมตอ ม.4 ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#จริง
1,822,000
1,540,000
1,639,000
570,000
383,000
578,000
576,000
1,795,000
984,000
500,000
936,000
997,000
730,000
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ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บานสันดินแดง เชื่อมตอ ม.6
บานปูน ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.10 บานมารวย ตําบลแมปะ
เชื่อม เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะเปyอพู ตําบลโมโกร เชื่อม
เทศบาลตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บานเขาไมแกว ตําบลน้ํารึม เชื่อม
เขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
18 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาสองสวาง ชนิดความสูง 9.00 เมตร สายทางที่
ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก
เชื่อม ม.6 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
20 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บานแมสอง ตําบลแมสอง
เชื่อมตอ ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
21 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บานวะครีโดuะ ตําบลโมโกร
เชื่อมตอ เขตเทศบาลตําบลแมกลอง อําเภอุมผาง จังหวัดตาก
22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.11 ตําบลตากตกเชื่อมตอ
บานดงยาง เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
23 ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบานชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร - บานสามยอดดอยตําบลชองแคบ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สวนสาธารณะกลางน้ํา
เฉลิมพระเกียรติประจําอําเภอพบพระ ม.4 ตําบลคีรีราษฎร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
25 ติดตั้งระบบไฟฟMาโซลาเซลลตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
26 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสวางชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ถนนพหลโยธิน (สายเกา) ม.7 ตําบลตากออก เชื่อม เทศบาลตําบลบานตาก
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
27 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0034
บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ อําเภอเมืองตาก
28 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002
บานหนองปรือ อําเภอเมืองตาก - บานวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
29 ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่ตก.ถ 1-0036
เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#จริง
450,000
459,000
500,000
810,186.19
1,388,000
802,000
640,000
339,000
923,500
1,247,000
707,000
475,500
680,000
1,413,000
1,530,000
1,439,000
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ลําดับที่

โครงการ

30

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0012 บานวังหวาย ตําบลวังหมัน -บานสามเงา ตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย อําเภอสามเงา -บานยางโองน้ํา
อําเภอบานตากจังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่
ตก.ถ. 1-0010 บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก – บานวังหวาย
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ. 1-0013
บานดงลาน – บานวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร – บานสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0019 บานแมกุหลวง – บานผารู อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0022 บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่ผิวทาง
ตก.ถ 1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา – บานสันปyาไร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ. 1-0021 บานแมกุ – บานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางเขต
สุขาภิบาล -บานคางภิบาล ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0033 บานหวยกระโหลก – บานแมกึ๊ดใหม อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่
ตก.ถ 1-0015 บานมอเกอรยาง – บานยะพอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,059,000
1,089,000
1,080,000
1,683,000
1,672,000
1,849,000
1,539,187.22
1,927,000
1,556,171.16
1,853,000
1,797,000
1,542,100.90
1,857,000
2,278,000
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44

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ. 1-0018 บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย -บานทุงมะขามปMอม
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ. 1-0029 บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ. 1-0030 บานแมจะเราสองแคว - บานสันปyาไร
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานสมบูรณทรัพย ตําบลชองแคบ เชื่อม บานคีรีนอย ตําบลรวมไทยพัฒนา
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปyาแฝก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
กอสรางฝายน้ําลนเก็บกักน้ํา ม.3 หนองนกป?กกา เชื่อม ม.8
บานน้ําดิบควง ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
กอสรางฝายน้ําลนคลองแมระกา ม.3 บานสะแกเครือ เชื่อม ม.9
บานลานเต็ง ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
โครงการปรับปรุงรถตูเพื่อใชปฏิบัติงานการกูชีพ - กูภัย
ประจําศูนยปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ตาก
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชสําหรับงานดานการปMองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- จัดซื้อเตียงเข็นรถพยาบาล (อลูมิเนียม) สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 เตียง
- จัดซื้อเปลบรอด Lohg Spinal boad พรอม Head Immobilize
สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 อัน
- จัดซื้อเปลตักแบบอลูมิเนียม สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 อัน
- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง สําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเกาอี้นั่งเปลหามอลูมิเนียมสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 ตัว

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,065,020.46
1,603,995.70
1,613,949.90
1,599,000
443,000
700,000
993,000
994,500
47,260
300,000
184,911.60
35,000
10,000
8,500
7,500
11,000
9,000
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56

โครงการ
ขุดลอกสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระหนองงิ้ว หมูที่ 3 ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระวัดหนองบัวคํา หมูที่ 11 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระหลวง หมูที่ 11 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระวัดโกกโก หมูที่ 4 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
499,000
208,000
475,000
155,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

57

ขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 4 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดสระกักเก็บน้ํา หมูที่ 11 บานโพธิ์ทอง ตําบลแมกาษา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําและปรับปรุงฝายน้ําลนหวยหินฝน หมูที่ 7
บานหนองบัว ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 4 บานหวยกะโหลก
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 4บานกูเตอรโก ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 2 บานเลอทุทะ ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บน้ํา หมูที่1 บานละเผใหม ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่3 บานแมโปM
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 2 บานแมสลิดหลวง
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 2 บานคูคอโคล
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 6 บานหนองบัว
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 5 ตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 11 บานใหมดินแดง
ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.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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ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ
ขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก(ตอ)
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 8 บานชิบาโบ
ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชน(แกมลิง) หมูที่ 1 บานแมกลองใหม
ตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําหวยนา หมูที่ 3 บานใหมปyาคา ตําบลแมกลอง
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองเดลอคี หมูที่ 3 บานเดลอคี ตําบลหนองหลวง
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองมะทีโกร หมูที่ 2 บานเซอทะ ตําบลหนองหลวง
อําเภออุมผางจังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 1 บานหนองหลวง
ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 5 บานตลุกปyาตาล ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา บานไผสีซอ ตําบลตลุกกลางทุง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 2 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
494,000
497,000
257,200
495,000
491,600
454,600
488,000
254,000
234,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

58

ขุดลอกคลองในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป? 9
มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
- ขุดลอกคลองเขามงกุฎ บานน้ําดิบ ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
-ขุดลอกคลองตลุกสัก หมูที่ 9 ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดลอกคลองแมระกา หมูที่ 3 บานสะแกเครือ – หมูที่ 9 บานลานเต็ง
ตําบลวังประจบอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

479,000
498,000
478,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

59
60
61

ขุดลอกอางเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยกระโดน หมูที่ 7 ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )
ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะชุมชนสองแคว ตําบลแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )
ขุดลอกลําหวยในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดลอกลําหวยแมกึ๊ดสามทา หมูที่ 5 บานแมกึ๊ดสามทา ตําบลแมกาษา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

649,000
115,000

493,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

46

ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
62

โครงการ
ขุดขยายสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 4 ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระหวยโปรง (แกมลิง) หมูที่ 7 บานแพะ ตําบลทุงกระเชาะ
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 3 บานจัดสรร ตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 5 บานวังตําลึง ตําบลนาโบสถ
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 6 บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมูที่ 4 บานแพะ ตําบลขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมูที่ 4 บานวังผา ตําบลแมจะเรา
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมูที่ 7 บานหวยบงใหม ตําบลแมจะเรา
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 6 บานรวมไทยพัฒนา
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ําคุยควง หมูที่ 2 ตําบลโปyงแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมูที่ 3 บานหนองนกป?กกา ตําบลโปyงแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บน้ํา หมูที่ 6 บานหนองกระทุม ตําบลโปyงแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระกักเก็บน้ําอางนอยหมูที่ 11 ตําบลวังประจบ
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
- ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 5 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
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

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

63

ขุดลอกฝายเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดลอกฝายเก็บน้ําปูปุMม หมูที่ 1 บานตนผึ้ง ตําบลแมระมาด
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

495,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

47

ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ

64

ขุดลอกหนาฝายในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป? 9
มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
-ขุดลอกหนาฝาย หมูที่ 3 บานดงซอม ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา
จังหวัดตาก
-ขุดลอกหนาฝาย หมูที่ 7 บานทาทองแดง ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา
จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง

985,000
477,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

65

66

ขุดแกมลิงในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดแกมลิงบานใต ชุมชนประชารักษเขตเทศบาลนครแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนในพื้นที่จังหวัดตาก
-ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนเก็บกักน้ําและกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กขามหวยสาธารณะ หมูที่ 5 บานสันปyาป~วย ตําบลบานนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
-ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนและขุดลอกลําหวยไคร หมูที่ 7 บานหวยไคร
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

313,000

475,000
496,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

67

ปรับปรุงซอมแซมเขื่อนปMองกันตลิ่งพังและขุดลอกลําหวย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ป? 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
2559
-ปรับปรุงซอมแซมเขื่อนปMองกันตลิ่งพังและขุดลอกลําหวยแมละเมา หมูที่ 2
บานแมละเมา ต.พะวอ อ.แมสอด

485,500

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

68

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บานคลอง ขยางโพรง-บานมาบปyาแฝก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,765,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

69

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเขาบานน้ําดิบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

1,850,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

48

ตารางที่ 25 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
70

โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บานสระทอง อําเภอบานตาก– บานสามไร
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,990,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

71

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0009 บานแมบอน – บานตะฝN‹งสูง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

1,947,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

72

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0016 บานเการวมไทย-บานทรัพยเจริญ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1,990,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

73

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0019 บานแมกุหลวง- บานผารู อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

1,968,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

74
75
76
77

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0020บานใหมแมโกนเกน-บานหวยผักหละ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางงแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 บานหวยมวง – บานแมตาวสันโรงเรียน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0023 บานแมกุใหมทาซุง บานแมตาวกลาง
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0025 บานทาอาจ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

1,958,000
1,947,000
1,959,000
1,553,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

78

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0026 บานวังตะเคียน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

1,322,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

79

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0033 บานหวยกะโหลก บานแมกึ๊ดใหม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

1,860,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

80

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0036 สายเทศบาลเมืองตากหมูที่ 1 ตําบลไมงาม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

1,840,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

49

ตารางที่ 26 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
1
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.9 บานเกรuะคี ตําบลแมวะหลวง
เชื่อมตอ ม.14 บานกิ่งไมขาว ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.4 บานปMอหยาลู
ตําบลแมตาน – ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
3
กอสรางพนังปMองกันตลิ่งริมน้ําป<งบริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองแมระกา ม.10 บานดงซฎกอม
เชื่อมตอ ม.4 บานชะลาดระฆัง ม.12 บานตลุกแขม ม.12 บานหนองมะคา
ม.14 บานใหมเจริญธรรม ต.โปyงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
5
กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญหมู 7,9 ตําบลเกาะตะเภา
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
6
กอสรางเขื่อนปMองกันตลิ่งพัง สายทางถนนอะมีนาอุทิศเทศบาลนครแมสอด
เชื่อมตอถนนอินทรคีรี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
7
กอสรางฝายน้ําลนเก็บกักน้ํา หมูที่ 1 บานใหมตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
8
ปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
- กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นและปรับปรุงไฟฟMาสองสวาง
ทางเขา - ออกสถานีขนสงผูโดยสาร อบจ.ตาก
- กอสรางหองสุขา สถานีขนสงผูโดยสารอบจ.ตาก
9
ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟMาสองสวางสายทางเทศบาลนครแมสอด เชื่อม
ถนนอินทรคีรี อ.แมสอด จ.ตาก
10 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายทางที่ ตก.ถ1-0012
บานวังหวาย-บานสามไร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
11 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายทางถนนจอมพลเขตเทศบาล
เมืองตาก เชื่อมเขตเทศบาลตําบลไมงาม อ.เมือง จ.ตาก
12 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทาง คสล.สายหนาพิพิธภัณฑเขตเทศบาล
เมืองตาก เชื่อมโยง ต.วังหิน อ.เมือง
13 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นแอสฟNสติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 7
เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมโยง ต.วังหิน อ.เมือง
14 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง
15 ปรับปรุงลานเอนกประสงคโดยซอมแซมเป=นผิวทาง คสล.บริเวณถนนกิตติขจร
เขตเทศบาลเมืองตากเชื่อมโยงเขต ต.วังหิน อ.เมือง
16 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบานเลอทุทะ ม.2 ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด – ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
17 ปรับปรุงซอมแซมสะพานขามลําหวยแมตื่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554 บานทีนามู ม.11 เชื่อมบานหวยสินา ม.8
ต.แมตื่น อ.แมระมาด จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
1,914,000
936,900
1,000,000
1,997,000
3,492,000
1,150,000
1,429,000
500,000
1,559,572.29
1,190,000
498,000
537,000
609,000
944,000
500,000
770,000
800,000
400,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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ตารางที่ 26 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
18 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0029 บานตนผึ้ง –บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
19 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.บานมอทะ ม.3 ต.แมอุสุ เชื่อมตอ ต.แมตาน
อ.ทาสองยาง จังหวัดตาก
20 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.บานแมปะนอยปูy ม.5 ต.แมอุสุ เชื่อมตอ ต.แมสอง
อ.ทาสองยาง จังหวัดตาก
21 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยสาธารณะ บานกิ้วหาง อ.อุมผาง
เชื่อมตอ ต.โมโกร อ.อุมผาง จังหวัดตาก
22 กอสรางหองน้ําสาธารณะสถานีขนสงผูโดยสารแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

งบประมาณที่ใช#
1,997,000
500,000
500,000
415,000
1,000,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

23
24
25

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก–บานวังหวาย
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 บานวังหวาย อําเภอสามเงา-บานยางโองน้ํา
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0013 บานดงลาน-บาน วังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

1,990,000
1,998,000
1,995,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

26

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร-บานสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

1,981,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

27
28
29
30
31

ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางที่ตก.ถ 1-0015 บานมอเกอรยาง– บานยะพอ อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางที่ตก.ถ 1-0017 บานตลาดรวมไทยถึงบานผากระเจอ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป=นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 บานคีรีนอย บานทรัพยอนันต อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย-บานปากหวยแมปะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทสายทางที่
ตก.1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา-บานสันปyาไร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,982,000
1,998,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559
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ตารางที่ 26 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
32 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0028 ทางเขาบานแมละเมา บานปางสาน อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )
33 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีตสายทางที่
ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย-บานสันปyาตึง อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
34 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ตก.ถ1-0032 บานแมระมาดนอย บานทุงมะขามปMอม
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)
35 กอสรางถนนผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037
บานลานขวาง –บานเดนมะขาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
1,986,000
1,898,000
1,990,000
1,966,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

36

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0038
บานแมตาวสันแปy – บานหวยมวง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

1,900,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

37

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต สายทางที่
ตก.ถ 1-0001 บานตะเคียนดวน ถึง บานสบยม อําเภอวังเจา จังหวัดตาก

1,982,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

38

ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอสฟNลทติกคอนกรีต
สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 บานหนองปรือ – บานวังเจา
(อําเภอเมืองตาก – อําเภอวังเจา) จังหวัดตาก

1,954,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

39

ปรับปรุงซอมแซมทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลําหวยวาเลย
บานวาเลย ตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

979,600

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

ขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 7 บานเนินมะคึก ตําบลน้ํารึม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 7 บานบอพง ตําบลไมงาม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 4 ตําบลปyามะมวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 3 บานมอทะ
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชน(แกมลิง) หมูที่ 1 บานอุสุ ตําบลแมอุสุ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แกมลิง) หมูที่ 5 บานขมุนอย ตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

485,000
781,000
467,000
396,800
457,700
402,800

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.2559

52

ตารางที่ 26 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ
ขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก (ตอ)
-ขุดสระเก็บกักน้ําลําหวยแมโพ (แกมลิง)หมูที่ 7 บานแมโพ ตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
- ขุดสระเก็บกักน้ําลําหวยตะเดอะโกร (แกมลิง) หมูที่ 9 บานทุงถ้ํา
ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําปyาชุมชนหวยตนยาง หมูที่ 2 บานแมกลองเกา
ตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ําหนองเขียว(แกมลิง) หมูที่ 7 บานดอนเจดีย
ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
365,200
388,100
252,900
485,500

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

ขุดลอกสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระเก็บกักน้ํา หนองนอย ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
- ขุดลอกสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 7 บานหนองกระโห ตําบลไมงาม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,249,000
467,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

ขุดขยายสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดขยายสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 2 ตําบลหนองบัวเหนือ
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

418,000

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

ขุดลอกอางเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดลอกอางเก็บกักน้ําหนองบัว บานพุสะแก ตําบลวังหิน
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
-ขุดลอกอางเก็บกักน้ําชองดู บานพุสะแก ตําบลวังหิน
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งบจายขาดเงินสะสม ป?งบประมาณพ.ศ. 2559 )
ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนในพื้นที่จังหวัดตาก
-ปรับปรุงซอมแซมและขุดดินหนาฝายน้ําลนหวยสาธารณะ หมูที่ 11
บานชองแคบ ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

980,000
467,000
480,900

(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559)

ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนในพื้นที่จังหวัดตาก
-ปรับปรุงซอมแซมและขุดดินหนาฝายน้ําลนหวยสาธารณะ
บานแมออกผารู – บานแมออกฮู ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนและขุดลอกลําหวยยะแมuะ หมูที่ 4
บานแมกลอง ตําบลแมกลองอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณพ.ศ. 2559 )

336,800
497,600
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่
โครงการ
1
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
บานลานหวยเดื่อ ตําบลโปyงแดงเชื่อมตอ
ม.1 บานวังประจบ อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
2
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บานมอโอโก
ตําบลแมสอง – บานดอกไมสด ตําบลแม
อุสุอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
3
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป=นผิวทางแอส
ฟNลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายทางที่
ตก.ถ 1-0005 บานตลุกกลางทุง –
บานพุสะแก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4
กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ ม.5,ม.6,ม.7,ม.9
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก
5
กอสรางฝายน้ําลนเก็บกักน้ําม.6
ตําบลแมตาน เชื่อม ม.9 ตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
6
โครงการประชุมสัมมนาการใชบังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดตาก
ขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่จังหวัดตาก
-ขุดสระเก็บกักน้ํา หมูที่ 12
ตําบลโปyงแดง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ
พ.ศ.2559 )

ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่
จังหวัดตาก
-ขุดลอกลําเหมืองกลาง หมูที่ 8
บานแมกุเหนือ-บานแมตาวใหม
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 )

หมายเหตุ
สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทตากไดรับงบประมาณ
ดําเนินการแลว
ไมมีผูรับจางดําเนินการ ซึ่งอบจ.ตากไดดําเนินการ
สรรหาผูรับจาง จํานวน 3 ครัง้ แลว
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป?งบประมาณ
พ.ศ. 2559

พื้นที่บางหมูบานไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2559
พื้นที่ดําเนินการ อยูในเขตปyาสงวนแหงชาติ และตอง
ขอรับการอนุมัติเห็นชอบจากกรมปyาไม
พรบ.ผังเมืองรวมจังหวัดตาก อยูระหวางการทบทวน
ปรับปรุงเพื่อเตรียมประกาศใชเป=นกฎกระทรวงผังเมือง
รวมจังหวัดตาก และถายโอนจากกรมโยธาธิการและผัง
เมืองใหกับ อบจ.ตาก
-พื้นที่อยูในเขตปyาสงวน
- ระหวางดําเนินโครงการ พื้นที่ดําเนินการไมพรอม
เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป=น
จํานวนมาก ซึ่งเป=นผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่
ดังกลาว
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่

โครงการ
ขุดลอกคลองในพื้นที่จังหวัดตาก
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป?
9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา84 พรรษา ในวันที่ 12
สิงหาคม 2559
- ขุดลอกคลองชองไผ หมูที่ 1
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
(งบจ.ายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ
พ.ศ.2559)

หมายเหตุ
-พื้นที่อยูในเขตปyาสงวน
- ระหวางดําเนินโครงการ พื้นที่ดําเนินการไมพรอม
เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป=น
จํานวนมาก ซึ่งเป=นผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่
ดังกลาว
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในประเด็นตางๆ
ดังตาราง
ตารางที่ 28 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

4.36

0.701

มากที่สุด

500

4.35

0.703

มากที่สุด

500

4.32

0.747

มากที่สุด

500

4.35

0.702

มากที่สุด

500

4.35

0.702

มากที่สุด

500

4.33

0.719

มากที่สุด

500

4.33

0.725

มากที่สุด

500

4.35

0.702

มากที่สุด

500

4.34

0.713

มากที่สุด

จากตารางที่ 28 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใน
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานโครงสรางพื้ น ฐาน พบวาผู ตอบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย 4.34) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม ,มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ ,การเป<ดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม (คาเฉลี่ย4.35) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 4.32)
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4.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 19
โครงการ และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 29 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ

1
2
3

โครงการฝsกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการอบรมปMองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในจังหวัดตาก
โครงการเสริมสรางศักยภาพศูนยบริการควบคุมปMองกันโรคอบจ.ตาก
- จัดซื้อวัสดุ/สารเคมีเพื่อใชในการควบคุมปMองกันโรค
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอพบพระ ในการจัดหาเครื่องพน
ฝอยละออง (ULV)
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภออุมผาง ในการจัดหาเครื่องพน
ฝอยละออง (ULV)
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก ในการจัดหาเครื่องพน
ฝอยละออง (ULV)
- สนับสนุน สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก ในการจัดซื้ออุปกรณ
ทางการแพทย
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยฟmnนฟูสมรรถภาพผูพิการ/ผูสูงอายุอบจ.ตาก
โครงการฝsกอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการแกชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขระดับตางๆ
โครงการฝsกอบรมใหความรูการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังใหแกบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการฝsกอบรมสงเสริมและพัฒนาทางดานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของสตรี และบุคคลในครอบครัว
โครงการฝsกอบรมสงเสริมใหความรูดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยของสตรี
และบุคคลในครอบครัว
โครงการฝsกอบรมใหความรูการมีสวนรวมของสตรี และบุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อสรางครอบครัวที่เขมแข็ง
โครงการฝsกอบรมสงเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมโดยปราศจากอคติ
ทางเพศ
โครงการฝsกอบรมการสงเสริมใหสตรี และบุคคลในครอบครัวมีความรู
เรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
โครงการฝsกอบรมสงเสริมทักษะความรูดานอาชีพของกลุมสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ใหสามารถพึ่งตนเองได
โครงการฝsกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โครงการฝsกอบรมเกี่ยวกับอาหารและยาสําหรับผูสูงอายุ
โครงการฝsกอบรมการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผูสูงอายุ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,839,190
596,165
494,520
247,500
150,000
82,500
200,000
1,200,000
788,900
78,969
1,746,000
200,000
1,000,000
300,000
300,000
1,655,000
93,980
100,000
50,000
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ตารางที่ 29 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข(ตอ)
ลําดับที่
16
17
18
19

โครงการ
โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด
โครงการชุมชนเขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
โครงการฝsกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคแกประชาชน
ในจังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
377,200
43,900
99,800
82,575

ตารางที่ 30 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
ลําดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
1
โครงการปMองกันและแกไขปNญหายาเสพติด เนื่องจาก วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อรองรับการ
จัดซื้อแถบตรวจ สําหรับตรวจสารเสพติด แตเนื่องจากป?
2557,2558 ไมมีหนวยงานใดมาขอรับการสนับสนุน
ทําใหแถบตรวจหาสารเสพติดยังมีเพียงพอตอการ
สนับสนุน
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 31 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

3.86

0.988

มาก

500

3.83

0.936

มาก

500

3.64

500

3.73

0.954

มาก

500

3.66

0.987

มาก

500

3.69

0.869

มาก

500

3.74

0.953

มาก

500

3.88

0.851

มาก

500

3.75

0.922

มาก

0.838

มาก

จากตารางที่ 31 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.75) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.88) รองลงมาคือ มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
(คาเฉลี่ย 3.86) และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.83)
ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย
3.64)
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5.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
34 โครงการ และยกเลิกโครงการ 2 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
2
โครงการฝsกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3
โครงการฝsกอบรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สูมาตรฐานมืออาชีพ
4
โครงการฝsกอบรมเขาคายลูกเสือ –ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู
สูประชาคมอาเซียน
5
โครงการฝsกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
6
โครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดานการเกษตร
7
โครงการผลิตสื่อ 3 ภาษา
8
โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
9
โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
11 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อสําหรับหองสมุด
12 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําแหลงเรียนรู
13 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
14 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน โตuะ – เกาอี้
สําหรับนักเรียน
15 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตากประจําป?
พ.ศ.2559 – 2559
- รวมจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ
- สนับสนุนจังหวัดตาก จัดงานตากสินมหาราชานุสรณ
16 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง
17 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ
18 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาเครือไต
19 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
20 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
21 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
22 โครงการสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางดานศาสนา ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
23 โครงการฝsกอบรมสงเสริมสนับสนุนใหความรูดานการปฏิบัติหลักศาสนกิจตาม
หลักศาสนาพุทธใหแกประชาชน และเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
24 โครงการจัดอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
ใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#จริง
1,465,534
100,000
479,300
200,000
249,550
80,000
99,900
3,262,000
3,307,800
934,500
95,000
10,000
60,000
49,500

3,529,442.38
1,986,200
778,375
304,065
50,000
523,000
200,000
220,000
20,400
782,930
91,500
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ตารางที่ 32 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณที่ใช#จริง
25 โครงการจัดอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต ใหแก
179,940
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
26 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางดานพระพุทธศาสนาตามหลัก
774,740
ศาสนากิจใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
27 โครงการสงเสริมใหความรูธรรมศึกษา บาลีศึกษา ใหแกประชาชน
384,215
และเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
28 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูลดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
99,750
จารีตประเพณี และภูมิปNญญาทองถิ่นจังหวัดตาก
29 โครงการสงเสริมเครือขายวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ ในจังหวัดตาก
299,880
30 โครงการสงเสริมงานประเพณีสรงน้ําและบวงสรวงศาลหลักเมืองเกา
50,000
จังหวัดตาก
31 โครงการสงเสริมใหความรูดานปราชญชาวบานใหแกประชาชนและเยาวชน
75,368
ทั่วไปในเขตพื้นที่ จ.ตาก
32 โครงการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
1,980
33 โครงการอบรมถายทอดศิลปะภูมิปNญญาทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
71,240
34 โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติและงานรับเสด็จฯ
667,148
ตารางที่ 33 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการสงเสริมงานประเพณีการแหไม
ก้ําสะหรี๋ สืบชะตาหลวงในเขตพื้นที่
จังหวัดตาก
2
โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑเมือง
เฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ
เนื่องจากเทศบาลตําบลแมจะเราไดตั้งงบประมาณใน
การดําเนินการและมีความเพียงพอแลว
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเปMาหมายการดําเนินการ
จากปรับปรุงพิพิธภัณฑเป=นการดําเนินงานเกี่ยวกับ
จัดซื้อครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดภายใตกรอบของระเบียบวิธีการ
งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่กําหนด
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 34 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

453

3.44

0.749

มาก

453

3.35

0.939

ปานกลาง

453

3.34

0.841

ปานกลาง

453

3.31

1.007

ปานกลาง

453

3.10

0.894

ปานกลาง

453

3.42

0.980

ปานกลาง

453

3.30

1.019

ปานกลาง

453

3.23

1.102

ปานกลาง

453

3.31

0.941

ปานกลาง

จากตารางที่ 34 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.31) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.44) รองลงมาคือ การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
(คาเฉลี่ย 3.42) และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.35)
ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย
3.10)
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6.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม มีโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ 9 โครงการ และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 35 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9

โครงการ
โครงการกลาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการประกวดปyาชุมชน
โครงการฝsกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
โครงการพัฒนาปyาชุมชนที่ไดรับรางวัล
- อุดหนุนปyาชุมชนบานลานสาง
- อุดหนุนปyาชุมชนบานหวยหินฝน
- อุดหนุนปyาชุมชนบานใหมเจริญธรรม
- อุดหนุนปyาชุมชน บานแมกลองใหม
โครงการพัฒนาเครือขายปyาชุมชนจังหวัดตาก
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน
โครงการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย
โครงการปลูกตนไม (ไมไดใชงบประมาณ)

งบประมาณที่ใช#
จริง
98,430
187,350
1,648,280
398,281
100,000
50,000
50,000
50,000
173,195
187,644
84,277
0

ตารางที่ 36 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการศาสตรพระราชาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ
กลุมเปMาหมายสวนใหญติดภารกิจซึ่งอาจสงผลให
โครงการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
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จากการดํ า เนิ น โครงการตามยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานการพั ฒ นาดานการอนุ รั ก ษทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการ
พัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)
324
324
324
324
324
324
324
324
324

S.D.

แปลผล

3.84

0.658

มาก

4.00

0.840

มาก

4.14

0.908

มาก

3.79

0.750

มาก

3.74

0.767

มาก

3.70

0.788

มาก

3.64

0.908

มาก

3.70

0.780

มาก

3.82

0.800

มาก

จากตารางที่ 37 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ในยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาดานการพั ฒ นาดานการอนุ รั ก ษทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม พบวาผู ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา มีการเป<ดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ในโครงการ/กิ จ กรรม มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด (คาเฉลี่ ย 4.14) รองลงมาคื อ มี ก าร
ประชาสัมพัน ธใหประชาชนรับรู ขอมูล ขาวสารของโครงการ/กิจ กรรม (คาเฉลี่ย 4.00) และมี การเป<ดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.84) ตามลําดับ โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.64)
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7.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส.วนร.วม มีโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ 35.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ 5.5 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 38 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดตาก
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปNญหาและสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก (**ไมใชงบประมาณ**)
โครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก
โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่น
โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหาร/ผูนําทองถิ่น
ในจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน
กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆและประชาชน
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน
โครงการรวมพลังสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
แบบบูรณาการจังหวัดตากป?งบประมาณ 2559
โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
โครงการรณรงค ประชาสัมพันธการเลือกตั้งฯ หรือการลงประชามติ

งบประมาณที่ใช#จริง
43,341
44,740
9,067
97,107
0
213,163
261,675
600,000
1,909,440
200,000
1,000,000
308,663.65
0

(**ไมใชงบประมาณ**)

14
15
16
17
18
19

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดตาก
โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจางและพนักงานจางของ อบจ.ตาก
โครงการฝsกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง
ของ อบจ.ตาก
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก
หลักสูตร"ธุรการมืออาชีพ"
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก
หลักสูตร"ชีวิตเบิกบานการทํางานเป=นสุข"

87,709
15,838
63,136
83,601
33,158.50
400,479
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ตารางที่ 38 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม (ตอ)
ลําดับที่
โครงการ
20 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก
หลักสูตร"การบริหารบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมและแนวทาง
การเปลี่ยนผานเขาสูระบบแทง"
21 โครงการฝsกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบจ.ตาก
22 โครงการฝsกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ตาก
23 โครงการฝsกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก
24 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ
25 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก
26 โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก
27 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป?
28 โครงการจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก
29 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป
30 โครงการถวายพระพรทางหนังสือพิมพทองถิ่น
31 โครงการจัดทําปMายประชาสัมพันธ (คัตเอาท)
32 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
33 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบจ.ตาก
34 โครงการจัดทําปMายและสัญลักษณบริเวณทางเขา-ออก อบจ.
35 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานของกองการเจาหนาที่
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัดฯ
- จางเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี จํานวน 40 ชอง
- จางเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกลองวงจรป<ด จํานวน 3 ชุด
- จางเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบบริหารจัดการอินเตอรเน็ต อบจ.ตาก
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวนหรือติดผนัง
จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล D-SLR จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตูชารตแบตเตอรี่ ขนาด 80A 220V จํานวน 1 ตู
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อปMายสัญญาณทางออกฉุกเฉิน จํานวน 10 อัน

งบประมาณที่ใช#จริง
87,984
624,570.90
299,009
273,570
456,000
321,200
30,000
96,000
94,500
99,296
110,000
720,230
220,386
100,000
22,800
192,900
79,900
66,900
44,940
99,000
13,000
49,900
4,800
18,300
24,500
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ตารางที่ 38 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ
กองแผนและงบประมาณ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
กองการเจ#าหน#าที่
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อโตuะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว
- จัดซื้อโตuะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโตuะทํางาน ไมมีลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้ จนท.หุมหนังเทียม จํานวน 14 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้ ผูมาติดตอราชการหุมหนังเทียม จํานวน 8 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้ ผูมาติดตอราชการหุมหนังเทียม จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโตuะขาง จํานวน 2 ตัว
- จัดซื้อโตuะกลาง จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง หุมหนังเทียม
- จัดซื้อตูเอกสารดานบนโปรง ดานลางบานพับทึบ จํานวน 2 หลัง
- จัดซื้อตูเอกสารดานบนโปรง ดานลางบานพับทึบ จํานวน 9 หลัง
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 4 เครื่อง
กองกิจการสภาฯ
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
กองคลัง
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตูใสเอกสาร ขนาดกวาง 80ซม.ลึก 40ซม สูง 160ซม.จํานวน 2 ตู
กองการศึกษาฯ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด1 kVA จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณที่ใช#จริง
14,766
1,498
6,206
8,500
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
1,712
1,498
8,400
16,906
10,700
6,206
3,424
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ตารางที่ 38 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ
สํานักการช.าง
- จัดซื้อโตuะทํางาน ระดับ 8 จํานวน 2 ตัว
- จัดซื้อโตuะทํางาน ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 8 จํานวน 2 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 7 จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝNงฝMาเพดาน แบบ 4 ทิศทาง จํานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่อง Plotter สําหรับใชในกิจการฝyายออกแบบ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาดทอดูด 8" ทอสง 8"ชนิดขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน2 เครื่อง
- จัดซื้อเต็นท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ความสูงไมนอยกวา 2.20
เมตร จํานวน 10 หลัง
- จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ ร ะบบ VHF/FM แบบสังเคราะห
ความถี่ประเภท 2ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 60 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
- คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนตระบบ VHF/FM แบบสังเคราะห
ความถี่ประเภท 2ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25 วัตต จํานวน 2 เครื่อง
- คาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED 3 วัตตทรงแบน
พรอมกลองเสียง จํานวน 1 ชุด
- คาปรับปรุงหองทํางานสํานักการชาง

งบประมาณที่ใช#
จริง
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

ตารางที่ 39 แสดงโครงการอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงและตอเติมภายในภายนอกอาคารสํานักงาน อบจ.ตาก
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัดฯ
- จัดซื้อระบบไฟฟMาฉุกเฉิน จํานวน 44 เครื่อง
- จัดซื้อชุดไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล
สํานักการช.าง
- จัดซื้อเตนทโดม จํานวน 1 หลัง
- จัดซื้อเทเลอรสุขาเคลื่อนที่แบบลากจูง(รถพวง) จํานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถขุดไฮดรอริคตีนตะขาบแขนยาว จํานวน 1 คัน

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,000,000
110,000
130,000
500,000
2,600,000
5,900,000
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ตารางที่ 40 แสดงโครงการที่ขอยกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง
และการมีสวนรวม
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
2
โครงการ อบจ.สัญจร
3
4
5
6

โครงการเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุราชการกรณีอื่นๆ
ของบุคลากร อบจ.ตาก
โครงการจัดการการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการฝsกอบรมพัฒนาศักยภาพงาน
กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
กองการเจ#าหน#าที่
- จัดซื้อโตuะทํางาน 2 ลิ้นชัก
- จัดซื้อเกาอี้ทํางาน
กองคลัง
- จัดซื้อโตuะทํางานโลง จํานวน 1 ตัว

หมายเหตุ
ยังไมมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ
บางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดเพราะ
สตง.ทักทวง ไมใชอํานาจหนาที่ อบจ.
บุคลากรมีงานเชิงนโยบายหรืองานดวน ประกอบกับ
ขาดบุคลากรดําเนินการ
ยังไมมีกฎหมายการเลือกตั้งผูบริหารและส.อบจ.
กลุมเปMาหมายไมพรอมตอการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจาก
ติดดวยเรื่องของหวงเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก กองการเจาหนาที่ยายหองทํางาน ซึ่งหอง
ทํางานใหม มีครุภัณฑดังกลาวแลว

ครุภัณฑดังกลาวไมผลิตจําหนายตามทองตลาดใน
จังหวัดตาก
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 41 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
1) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปNญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

434

3.03

1.011

ปานกลาง

434

3.09

1.039

ปานกลาง

434

3.07

0.972

ปานกลาง

434

3.15

1.048

ปานกลาง

434

2.97

1.068

ปานกลาง

434

3.09

0.996

ปานกลาง

434

3.17

1.014

ปานกลาง

434

3.11

1.062

ปานกลาง

434

3.09

1.026

ปานกลาง

จากตารางที่ 41 แสดงความพึ งพอใจตอผลการดํ าเนิน งานขององคการบริห ารสวนจั งหวัด ตาก
ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) เมื่อพิจารณาเป=นรายประเด็น พบวา ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแกไขปN ญ หาของประชาชนในทองถิ่ น มี คาเฉลี่ ย สู งสุ ด (คาเฉลี่ ย 3.17) รองลงมาคื อ มี การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (คาเฉลี่ย 3.15) และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.11) ตามลําดับ โดยมีการเป<ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.97)
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บทที่ 3
ข#อเสนอแนะในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค-การบริหารส.วนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2559
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2559-2561) และ
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 5 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมีจํานวน
โครงการรวมทั้งสิ้น 318 โครงการ งบประมาณ 405,051,212 บาท นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป? ง บประมาณ พ.ศ. 2559 โอนตั้ ง จายรายการใหม และจายขาดเงิ น สะสม จํ า นวน 288 โครงการ
งบประมาณทั้ งสิ้ น 265,205,596.34 บาท และไดดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ จํ า นวน 218 โครงการ อยู ระหวาง
ดําเนินการ 46.5 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 23.5 โครงการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป? มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานการกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป?องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
1.1 ควรกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป? ควรนําปNญหาและความตองการอยาง
แทจริงของประชาชนมาบรรจุ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหวางป?มีจํานวนนอยลง
1.2 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมกับทองถิ่น โครงการ
ใดที่ประเมินผลแลว เห็นวาควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดําเนินการ
2. ดานการบริหารงานโครงการ
2.1 การดําเนินโครงการ/กิจกรรมหนวยดําเนินการที่รับผิดชอบเบื้องตนควรมีการประเมิน
โครงการ เพื่อใหทราบถึงผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร รวมทั้งจะไดทราบถึง
ปNญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนาโครงการใหเหมาะสมในการ ดําเนินการและ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตอไป
2.2 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ
2.3 การติดตามและประเมินผลของผูที่รับผิดชอบโครงการเบื้องตนขาดความตอเนื่อง และ
ไมไดมีการประเมินผลโครงการ เพื่อมาปรับปรุงแกไขหรือวางแผนในอนาคต
2.4 การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อให
ไดรับขอมูลที่เป=นจริง มีความนาเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร ควรลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการโดยขอความ
รวมมือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.5 ควรใหความสําคัญดานภารกิจถายโอนขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเป=นสําคัญ
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ภาคผนวก ก.
แบบรายงานผลแผนพัฒนาท#องถิ่น
ตามคู.มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสู.การปฏิบัติขององค-กรปกครองส.วนท#องถิ่น
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แบบที่ 1 แบบช.วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร-ของท#องถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป=นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองค-กรปกครองส.วนท#องถิ่น....…องคการบริหารสวนจังหวัดตาก…………………………………………
ประเด็นการประเมิน

มี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน

ส.วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท#องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

/

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

/

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

/

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

/

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

/

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน

/

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ส.วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท#องถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปNญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล

/

8. มีการเป<ดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

/

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ

/

การพัฒนาทองถิ่น
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

/

ศักยภาพของทองถิ่น
11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ไม.มี

/

ยุทธศาสตรจังหวัด
12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

/

13.มีการกําหนดเปMาหมายการพัฒนาทองถิ่น

/
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ประเด็นการประเมิน
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
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มี

ไม.มี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน
/

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด

/

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

/

17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร

/

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

/

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

/

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค-กรปกครองส.วนท#องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป=นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป? โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส.วนที่ 1 ข#อมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น……องคการบริหารสวนจังหวัดตาก………………………
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน)
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ส.วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป?
ตารางที่ 42 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป?
จํานวนโครงการ
(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร-การพัฒนา

ตามแผนฯ
สามป

นํามา
ปฏิบัติ

15

15

จํานวนงบประมาณ
(พ.ศ.2559-2561)
ร#อยละ

ร#อยละ
ตามแผนฯสามป

นํามาปฏิบัติ

100

2,894,000

2,894,000

100

1. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพ
2.ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
และกีฬา
3.ดานโครงสรางพื้นฐาน

41

39

95.12

81,367,200

37,746,200

46.39

145

126

86.90

216,704,612

193,810,800

89.44

4.ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

21

20

95.24

14,002,500

12,652,500

90.36

36

36

100

27,185,200

27,165,200

99.93

10

10

100

3,650,000

3,630,000

99.45

50

42

84

59,247,700

25,985,400

43.86

318

288

90.57

405,051,212

303,884,100

75.02

5.ดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
6.ดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
7.ดานการบริหาร การเมือง
และการมีสวนรวม
รวม
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2559
ตารางที่ 43 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร-การพัฒนา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม
รวม

จํานวน
โครงการ

การดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหว.าง
ไม.ได#
แล#วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

15

13

0

2

39

27.5

6

5.5

126

80

39.5

6.5

20

19

0

1

36

34

0

2

10

9

0

1

42

35.5

1

5.5

288

218

46.5

23.5

