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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 29(3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก มี หนาที่ ร ายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งไดจากการติด ตามและประเมิ นผลตอผูบริ หารทองถิ่ น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป;ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป; ทั้งนี้ให
ป?ดประกาศโดยเป?ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ดังนั้นเพื่อใหเป@นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป; พ.ศ.2558
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากประจําป; พ.ศ.2558 ใหเป@นไปดวยความเรียบรอย
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และหวังเป@นอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเป@นประโยชนตอการกํากับการปฎิบัติงาน
และการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล มา
ปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการดานสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ถือไดวาเป@นเครื่องมือที่จําเป@นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให
ขอมูลปKอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปLญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน
หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน การให
ขอมูลปKอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปKาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปLญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแกปLญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปKาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของสวนตาง 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@นขอมูลยอนกลับที่สามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป@นกระบวนการตัดสินคุณคาและ
การตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเป@นระบบ มีความเที่ยงตรง เป@นปรนัย เชื่อถือได
จากที่กลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม
แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดํ า เนิ นงานที่เ กิ ดขึ้ นได ก็ไมสามารถที่ จะบงบอกความสํา เร็ จของแผนพัฒ นา
ทองถิ่นได ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป@นเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป@นตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเป@นไปตามหรือบรรลุเปKาหมายหรือไม
อยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง 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

จากกรอบแนวคิ ดการวางระบบการติ ด ตามประเมิ นผลที่แสดงจุ ดเริ่มตนของระบบการติด ตามวา
เริ่มตนจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา
(Input Monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปKาหมายที่กําหนดไว
(Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป@นการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไข
ในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาวา เมื่อผลที่
เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเป@นไปตามที่ตั้งเปKาหมายหรือเป@นไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําให
ระบบการติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบตอไปได หากแผนไมเอื้อตอการติดตามและประเมินผล เชน
ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปLญหาได
3.องค.ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 1.สวนปLจจัย
นําเขา(Input) 2.สวนของกระบวนการติดตาม(Process) และ3.สวนการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
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1.ส/วนป0จจัยนําเข#า (Input)
คือปL จ จั ย ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมี เพื่ อนํา เขาสู ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือ
ในการประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหนวยติดตามและประเมินผลตอปLจจัยนําเขาก็คือ การเป@นผูวิเคราะหแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งเป@นเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้
ไดแก แบบรายงานที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป@นการ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวาใชกระบวนการครอบคลุมทุกขั้นตอนหรือไม อยางไร
2.ส/วนของระบบการติดตาม (Process)
คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น ซึ่งในคูมือ “การติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดกําหนดเป@นการติดตาม
รายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –
มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป; โดยการติดตามดังกลาว เป@นการติดตามผล
ขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป@นชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
ดีหรือไม สามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเป@น “สัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถเป@นไปตามเปKาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนด
ไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน
ไดแก แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการ
ติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปLญหาและอุปสรรคในการใชงาน
3.ส/วนของการประเมินผลลัพธ. (Output, Goal)
เป@นการติดตามผลชวงสุดทาย หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งแสดงใหเห็น
วาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาแตละป; ผลที่เกิดขึ้นเป@นไปตามเปKาหมายที่ไดกําหนดไว
หรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรเพื่อเป@นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น
ในแผนตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชประเมินผลลัพธ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 เป@นแบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอ
ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจ
ของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2)
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
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4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากเสนอตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป;ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป; ทั้งนี้
ใหป?ดประกาศโดยเป?ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีคําสั่งที่ 260/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคําสั่งที่
581/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 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
ปLญญาคม
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 กรมสงเสริ ม การปกครองสวนทองถิ่ น ไดจั ด ทํ า คู มื อ “การติ ด ตามและประเมิ น
ผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนํา
แนวทางในการติดตามและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหวางระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาไดอยางเป@นรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดปฏิบัติตามแนวทางในคูมือดังกลาว
5.วิสัยทัศน. พันธกิจ และยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก
5.1 วิสัยทัศน.
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เป@นศูนยกลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”
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5.2 พันธกิจ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบ
อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ในการแกไข
ปLญ หา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดอยางมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งพั น ธกิ จ การพั ฒ นา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เป@นการกําหนดสิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากจะตองดําเนินการเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดกําหนดพันธกิจไว ดังนี้
1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน
2) สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
3) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และสงเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
4) พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก
5) สงเสริมสนั บสนุน การรั กษาความสงบเรีย บรอย ความปลอดภัย ในการชี วิต และทรัพยสิ น
และปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข การปKองกันโรค และการแกไขปLญหายา
เสพติด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
7) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปLญญาทองถิ่นอันดีงามและคงไวซึ่ง
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)
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
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3) ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟKา
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลาเซลล
2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ
4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปKองกันบรรเทาสาธารณภัย
4) ยุทธศาสตร.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
2. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปLญหายาเสพติด
5) ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
2. สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปLญญาทองถิ่น
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
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บทที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผล
1. การวางแผนงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
โดยผานการมี ส วนรวมของประชาชน เชน การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการ เพื่ อระดมความคิ ด เห็ น (ระดั บ จั งหวั ด )
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป; เพื่อรับฟLงปLญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป;ตอไป
องคการบริหารสวนจังหวัด ตาก ประกาศใชแผนพั ฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) เมื่ อวัน ที่
30 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) ไวดังนี้
ยุทธศาสตร.
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารการเมือง และการมีสวนรวม
รวม

ป 2558
จํานวน
โครงการ
13

ป 2559

จํานวน
โครงการ
2,074,000
10

งบประมาณ

ป 2560

จํานวน
โครงการ
1,674,000
14

งบประมาณ

งบประมาณ
2,224,000

28

23,486,000

17

11,265,000

23

59,865,000

37

48,640,000

12

22,900,000

96

206,676,200

16

12,180,000

12

5,200,000

22

11,350,000

27

30,642,000

22

22,550,000

22

22,650,000

10

3,300,000

8

2,600,000

8

2,600,000

50

23,816,100

40

25,392,000

45

47,972,000

181

144,138,100

121

91,581,000

230

353,337,200
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ป 2558
ยุทธศาสตร.
ยุทธศาสตร.ที่ 2 การส/งเสริมการ
ท/องเที่ยวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดตาก และพัฒนาตลาดดาน
การทองเที่ยว
ยุทธศาสตร.ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สงเสริม พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน
สะพาน ทางเทาและระบายน้ํา ระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลา
เซลล
แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลง
น้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 4
พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงาน
ดานขนสง และการปKองกันบรรเทา
สาธารณะภัย
ยุทธศาสตร.ที่ 6 การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สรางความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2559
ป 2560
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

1

700,000

-

-

-

-

18

18,970,000

-

-

-

-

1

970,000

-

-

-

-

1

180,500

-

-

-

-

4

450,000

-

-

-

-

25

21,270,500

-

-

-

-
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร.
ยุทธศาสตร.ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สงเสริม พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน
สะพาน ทางเทา และระบายน้ําระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลา
เซลล
แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลง
น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร
ยุทธศาสตร.ที่ 5 การพัฒนาด#าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปLญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตร.ที่ 6 การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สรางความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร.ที่ 7 การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส/วนร/วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาองคกรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สูสากล
รวมทั้งสิ้น

ป 2558
ป 2559
ป 2560
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

5

1,500,000

1

300,000

1

10,000,000

1

10,000,000

1

10,000,000

1

1,000,000

-

-

-

-

1

100,000

-

-

-

-

1

900,000

-

-

-

-

9

13,500,000

2

10,300,000

1

10,000,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตร.
ยุทธศาสตร.ที่ 3 การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สงเสริม พัฒนาปรับปรุง ซอมแซมถนน
สะพาน ทางเทา และระบายน้ําระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลา
เซลล
รวมทั้งสิ้น

ป 2558
ป 2559
ป 2560
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1

7,000,000

-

-

-

-

1

7,000,000

-

-

-

-
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2.การจัดทํางบประมาณ
องค การบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ตาก ประกาศใชขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจํ า ป; ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยไดสรุปขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ไวดังนี้
รายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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

ประมาณการ
ป 2558

รายรับจริง
ป 2558

14,300,000
14,300,000

16,101,485.28
267,558.13
16,369,043.41

50,000
450,000
200,000
700,000

43,997.20
582,500
1,966,814
2,593,311.20

40,000
3,300,000
3,340,000

84,540
5,468,939
5,553,479

59,000
1,150,000
1,000
400,000
1,610,000

29,640
949,000
108
413,790
1,392,538

50,000
50,000

16,000
16,000

105,000,000
110,000,000
25,000,000
10,000,000
250,000,000

103,421,119.23
134,184,194.48
29,820,442.50
15,313,550.88
282,739,307.09

60,000,000
60,000,000
330,000,000

57,795,692
57,795,692
366,459,370.70

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.255๘

14

รายจ/าย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายจ/ายตามแผนงาน
ด#าน/แผนงาน
ด#านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษความสงบภายใน
ด#านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด#านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ด#านการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวมเงินทั้งสิ้น

ประมาณการ
ป 2558

จ/ายจริง
ป 2558

77,281,700
1,100,000

63,455,389.03
437,365.80

24,027,840
1,900,000
87,809,960
18,240,000
39,991,000

21,051,675.12
1,860,000
109,185,615.92
17,930,346.50
35,777,582.94

4,694,000

2,625,038.50

74,955,500
330,000,000

50,161,700.97
302,484,714.78

ประมาณการ
ป 2558
56,584,480
45,377,860
24,833,140
112,009,718
4,880,000
19,771,602
66,473,200
70,000
330,000,000

จ/ายจริง
ป 2558
50,161,700.97
39,455,234.42
23,758,780.67
101,923,987.17
4,548,236.75
19,481,634.80
63,085,140
70,000
302,484,714.78

- รายจ/ายตามหมวดรายจ/าย
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. 2558 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดอุดหนุนหนวยงาน องคกรตางๆ จํานวน 111
โครงการ งบประมาณ 23,006,000 บาท ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
สํานักงานเกษตร
จังหวัดตาก
ที่ทําการปกครอง
อําเภอพบพระ
เทศบาลเมืองตาก
ที่ทําการปกครอง
อําเภออุมผาง
หอการคาจังหวัดตาก
ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ตาก (ศพส.จ.ตาก)
ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ตาก (ศพส.จ.ตาก)
จังหวัดตาก
เทศบาลนครแมสอด
-โรงเรียนเทศบาล
วัดบุญญวาส
เทศบาลนครแมสอด
- โรงเรียนเทศบาล
วัดชุมพลคีรี
เทศบาลนครแมสอด
- โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนแกว
เทศบาลตําบลพบพระ
- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลพบพระ
โรงเรียนเดนไมซุงวิทยาคม
โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม
โรงเรียนบานยางโองนอก
โรงเรียนบานวังไมสาน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ
โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ ดวง
โครงการจัดงาน "เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
แผนดินดอยลอยฟKา"
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร
โครงการรวมพลังสรางความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ
โครงการ TO BE NUMBERONE

สนับสนุน
งบประมาณ
24,000
150,000
3,000,000
100,000
150,000
200,000
500,000

การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

2,000,000
1,200,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

500,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

500,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

120,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

200,000
200,000
90,000
100,000
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ลําดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
โรงเรียนชุมชนบานแมยะ
โรงเรียนบานทาอาจ
โรงเรียนบานปางสาน
โรงเรียนบาน
หวยปลาหลด
โรงเรียนแมสอด
โรงเรียนญาณวิศิษฎ
โรงเรียนบานปูแปK
โรงเรียนบานหวยหินฝน
โรงเรียนบานแมปะเหนือ
โรงเรียนบานธงชัย
โรงเรียนชุมชนบานแมตาว
กลางมิตรภาพที่ 26
โรงเรียนบานแมตาวใหม
โรงเรียนบานปูเตอ
โรงเรียนบานหวยบง
โรงเรียนบานชองแคบ
โรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนชุมชน
บานพบพระ
โรงเรียนบานมอเกอ
โรงเรียน ตชด.
บานแมออกฮู
โรงเรียนบานแมพลู
โรงเรียนชุมชนบานแมตาน
(ราษฎรบํารุง)
โรงเรียนบานหวยนกกก
โรงเรียนบานแมโพ
โรงเรียนบานปะหละทะ
โรงเรียนบานหนองหลวง
โรงเรียนชุมชน
บานแมจะเราบานทุง
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม

16

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

สนับสนุน
งบประมาณ
90,000
90,000
90,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

90,000
85,000
85,000
77,500
77,500
75,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

90,000
125,000
90,000
200,000
100,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

150,000
150,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

90,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

400,000
90,000
150,000
200,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี

300,000
70,000
90,000

โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับที่
46
47
48
49

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
อบต.พระธาตุ
- โรงเรียนตชด.จาตุรจินดา
อบต.วาเลย
โรงเรียนอนุบาล
อบต.วาเลย
โรงรียนยางโองน้ําวิทยาคม

50

โรงเรียนอนุบาลบานบอไม
หวา
โรงเรียนบานคลองสัก

51

โรงเรียนบานลานมะครอ

52

โรงเรียนบานโป•งแดง

53

โรงเรียนบานชะลาดระฆัง

54

โรงเรียนบานตลุกป•าตาล

55

โรงเรียนโพรงตะเข

56

โรงเรียนบานลานหวยเดื่อ

57

โรงเรียนบานหนองกระทุม

58

โรงเรียนบานน้ําดิบ

59

โรงเรียนบานแมสลิด

60

โรงเรียนบานหวยแมบอน

61

โรงเรียนชุมชนบานแมยะ

62

โรงเรียนบานสามเงา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

17

สนับสนุน
งบประมาณ
90,000
60,000
80,000
90,000
90,000
90,000
75,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
90,000
100,000
90,000
70,000
50,000
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ลําดับที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
โรงเรียนบานนาโบสถ
(นอมมิตรอนุกูล)
โรงเรียนบานหวยมวง

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานวังตะเคียน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานหัวฝาย
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานแมกุเหนือ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานทุงมะขามปKอม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานสันป•าไรเหนือ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานวาเลย
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนบานมอเกอ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนปรอผาโด
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนแมปะวิทยาคม
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทต.ทาสายลวด
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ทต.แมตาว
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

18
สนับสนุน
งบประมาณ
100,000
90,000
130,000
80,000
50,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
100,000
100,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.255๘

102

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
อบต.ทาสายลวด
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
อบต.แมปะ
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
โรงเรียนอนุบาลตาก
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนบานศรีคีรีรักษ
โรงเรียนบานหวยกะโหลก
โรงเรียนบานแมตาวใต
โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย
โรงเรียนบานวังผา
โรงเรียนไทยราษฎรคีรี
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
โรงเรียน ดชต.
บานแมออกฮู
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
โรงเรียนบานแมวะหลวง
โรงเรียนบานหนองนกป;กกา
โรงเรียนวัดพระธาตุนอย
โรงเรียนบานสันป•าไร
โรงเรียนบานยะพอ
โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง
โรงเรียนบานแมตาว
โรงเรียนบานแมจะเรา
สองแคว
ตชด. ที่ 34

103
104
105

โรงเรียนบานขุนหวยนกแล
โรงเรียนแมกุวิทยาคม
โรงเรียนแมกุวิทยาคม

106

อุดหนุนป•าชุมชน
บานโป•งแดง

ลําดับที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา

สนับสนุน
งบประมาณ
100,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา

100,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา

200,000
90,000
100,000
90,000
100,000
90,000
90,000
150,000
150,000
100,000
90,000

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุน โตuะ-เกาอี้นักเรียน
โครงการอุดหนุน โตuะ-เกาอี้นักเรียน

90,000
50,000
75,000
50,000
90,000
90,000
90,000
100,000
90,000

โครงการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ
ฯ
โครงการอุดหนุนงบประมาณตอเติมหองเรียน
โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําหองสมุด
โครงการสรางแหลงเรียนรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการพัฒนาป•าบานโป•งแดง

252,000

โครงการ/กิจกรรม

90,000
90,000
35,000
50,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.255๘

ลําดับที่
107
108
109

110
111

หน/วยงาน/องค.กร
ที่รับการสนับสนุน
อุดหนุนป•าชุมชน
บานศรีวิชัย
อุดหนุนป•าชุมชน
บานวังผา
ศูนยปรองดองสมานฉันท
เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตาก
โดยกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด
ตาก
เทศบาลเมืองตาก
จังหวัดทหารบกตาก

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาป•าบานศรีวิชัย

20
สนับสนุน
งบประมาณ
50,000

โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

50,000

กิจกรรมสรางความปรองดองสมานฉันท ตามโครงการ
รวมพลังสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
แบบบูรณาการ จังหวัดตากป;งบประมาณ 2558

1,000,000

โครงการจัดงานยอนเวลาสานสัมพันธไทย - จีนถิ่นระแหง
โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ใหบริการประชาชน

1,000,000
2,800,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.255๘
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4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2558
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558 -2560) และ
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโครงการ
ในแผนฯ จํ า นวนทั้งสิ้ น 217 โครงการ งบประมาณ 186,408,600 บาท บรรจุในขอบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 193 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 162,471,870บาท
แยกเป@นรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงข#อมูลโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2558
จํานวนโครงการ
(พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร.การพัฒนา

จํานวนงบประมาณ
(พ.ศ.2558-2560)
ร#อยละ

ร#อยละ

ตามแผนฯ
สามป

นํามา
ปฏิบัติ

1. ดานสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ

13

13

100

2,074,000

2,024,000

97.59

2. ดานการทองเที่ยวและกีฬา

29

26

89.66

24,186,000

22,701,000

93.86

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน

64

49

76.56

87,260,500

67,278,770

77.10

4. ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

17

16

94.12

12,680,000

11,580,000

91.32

28

28

100

31,642,000

15

15

100

3,850,000

3,850,000

100

51

46

90.20

24,716,100

22,996,100

93.04

217

193

88.94

186,408,600

162,471,870

87.16

5. ดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
6. ดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
7. ดานการบริหาร การเมือง และ
การมีสวนรวม
รวม

ตามแผนฯสามป

นํามาปฏิบัติ

32,042,000

หมายเหตุ : จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) มีโครงการเพิ่มอีก 1 โครงการ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากป; 2560 มาดําเนินการในป; 2558
,ขอมูลจากแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 13

101.26
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 152 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 19.5
โครงการ และไมไดดําเนินการจํานวน 21.5 โครงการ แยกเป@นรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงข#อมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2558
การดําเนินงาน
จํานวน ดําเนินการ ระหว/าง
ไม/ได#
ยุทธศาสตร.การพัฒนา
โครงการ แล#วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
13
12
0
1
เศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
26
23
1
2
ทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
49
31
17
1
พื้นฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
16
12.5*
0
3.5*
และสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
28
28
0
0
ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
15
12
0
3
สิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
46
33.5*
1.5*
11
การเมือง และการมีสวนรวม
รวม
193
152
19.5
21.5
หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไมครบทุกกิจกรรมทําใหการประเมินผลการดําเนินงาน
ไมเป@นจํานวนเต็ม
1. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป;(พ.ศ. 2558–2560) และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 13
โครงการ เป@นเงิน 2,074,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป;
พ.ศ. 2558 จํานวน 13 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 2,024,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 12
โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) จํานวน 1 โครงการ
2. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมการท/องเที่ยวและกีฬา มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป; (พ.ศ. 2558–2560) และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 29
โครงการ เป@นเงิน 24,186,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป;
พ.ศ. 2558 จํานวน 26 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 22,701,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน 2 โครงการ

22
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3. ยุ ท ธศาสตร. ก ารพั ฒ นาด# า นโครงสร# า งพื้ น ฐาน มี โ ครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป;
(พ.ศ. 2558– 2560) และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558 –2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 64
โครงการ เป@นเงิน 87,260,500 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป; พ.ศ.
2558 จํานวน 49 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 67,278,770 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 31
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน 1
โครงการ
4. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป;
(พ.ศ. 2558–2560) และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 17 โครงการ
เป@นเงิน 12,680,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป; พ.ศ. 2558
จํานวน 16 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 11,580,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 12.5 โครงการ
และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน 3.5 โครงการ
5. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป; (พ.ศ. 2558–2560) และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 28
โครงการ เป@นเงิน 31,642,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป;
พ.ศ. 2558 จํานวน 28 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 32,042,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 28
โครงการ
6. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการอนุรักษ. ฟ^_นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
มีโ ครงการที่บ รรจุ ในแผนพั ฒนาสามป; (พ.ศ. 2558–2560) และแผนพั ฒ นาสามป; (พ.ศ. 2558–2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 จํานวน 15 โครงการ เป@นเงิน 3,850,000บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจายประจําป; พ.ศ. 2558 จํานวน 15 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 3,850,000บาท
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 12 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน 3 โครงการ
7. ยุ ทธศาสตร. ก ารพั ฒนาด# า นการบริ หารการเมื อง และการมี ส/วนร/ วม มี โ ครงการที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558–2560) และแผนพั ฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3
จํานวน 51 โครงการ เป@นเงิน 24,716,100 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจาย
ประจําป; พ.ศ. 2558 จํานวน 46 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น 22,996,100 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 33.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1.5 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
จํานวน 11 โครงการ
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5.สรุปผลการติดตาม
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งสิ้น 193 โครงการ เป@นเงินทั้งสิ้น
162,471,870 บาท ดังนี้
ประเด็นการติดตามด#านระยะเวลา ปรากฏวามีโครงการ/แผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น
จํานวน 152 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 19.5 โครงการ และโครงการที่ไมไดดําเนินการ
(ยกเลิกโครงการ) จํานวน 21.5 โครงการ
ประเด็นการติดตามด#านค/าใช#จ/าย ปรากฏวาคาใชจายของโครงการดําเนินการแลวเสร็จเป@นเงิน
ทั้งสิ้น 144,363,167.19 บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการที่ตั้งไวจํานวน 162,471,870 บาท
6.สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค.ของยุทธศาสตร.การพัฒนา
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ตามประเด็นการประเมินผลวาโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง
7 ดาน บรรลุวัตถุประสงคสาขาการพัฒนาที่กําหนดไวดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
1.1 สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน
1.2 สงเสริ มสนั บสนุ นการพั ฒ นาอาชี พ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิ จพิ เ ศษ
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงการตามยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาดานการสงเสริ ม เศรษฐกิ จ และอาชี พ ที่ บ รรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 -3 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,074,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12 โครงการ
งบประมาณ 1,502,748.50 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน
และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ
1 และ 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 ทธศาสตร การพั ฒ นาดานการสงเสริ มการทองเที่ ย วและกี ฬา ที่ บ รรจุ ใน
แผนพั ฒ นาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่ มเติ มฉบั บ ที่ 1-3 ขององคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด ตาก
จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 24,186,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 24 โครงการ
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งบประมาณ 20,808,889 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด
ตากและพัฒนาตลาดดานการทองเที่ยว พัฒนาบุคลากร และบริการดานการทองเที่ยว สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยว สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน สงเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอน
กีฬา และพัฒนาบุคคลดานกีฬา และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ ซึ่งถือวาบรรลุ
ตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 2, 4, 5, 6 และ 7 สวนในขอ 1 และ 3 ไมสามารถบรรลุตามแนวทาง
ที่กําหนด
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 สงเสริ ม พั ฒนา ปรั บปรุ ง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํ า ระบบไฟฟK า
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลาเซลล
3.2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3.3 สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ
3.4 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานดานขนสง และการปKองกันบรรเทาสาธารณภัย
โครงการตามยุ ทธศาสตรการพัฒ นาดานโครงสรางพื้ นฐาน ที่ บรรจุ ในแผนพั ฒนาสามป;
(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-3 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 64 โครงการ
งบประมาณ 87,260,500 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 48 โครงการ งบประมาณ 61,828,668.85
บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา
ระบบไฟฟKา สาธารณะ และติดตั้งไฟฟKาโซลาเซลล พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการพัฒนา ปรับปรุง
บริหารจัดการงานดานขนสง และการปKองกันบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว
ในขอ 1, 2, 3 และ 4 ตามแนวทางที่กําหนด
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
4.1 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
4.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน
4.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปLญหายาเสพติด
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-3 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 17
โครงการ งบประมาณ 12,680,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12.5 โครงการ งบประมาณ
10,665,494 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ
สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
และผูพิการ และสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปLญหายาเสพติด ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
ไวในขอ 1, 2, 3 และ 4 ตามแนวทางที่กําหนด
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
5.2 สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปLญญา
ทองถิ่น
โครงการตามยุทธศาสตร การพัฒ นาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ที่บ รรจุ ใน
แผนพั ฒ นาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่ มเติ มฉบั บ ที่ 1-3 ขององคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด ตาก
จํานวน 28 โครงการ งบประมาณ 31,642,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน 28 โครงการ
งบประมาณ 26,318,152.34 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระบบ และสงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปLญญา
ทองถิ่น ซึ่งถือวาบรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 1 และ 2 ตามแนวทางที่กําหนด
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 สรางความตระหนักฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้ง และพัฒนาเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.3 สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-3 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 3,400,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12
โครงการ งบประมาณ 1,970,522 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางความตระหนักฟmnนฟู
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริม สนั บ สนุน การจั ดตั้ ง และพัฒ นาเครื อขายดานการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ ซึ่งถือวาบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 1, 2 และ 3 ตามแนวทางที่กําหนด
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
7.1 สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมืองการบริหารทุกภาคสวน
7.2 การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม ที่บรรจุใน
แผนพั ฒ นาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1-3 ขององค การบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ตาก
จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 24,716,100 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 35 โครงการ
งบประมาณ 21,268,692.50 บาท สวนใหญเป@นโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการมีสวนรวมดาน
การเมืองการบริหารทุกภาคสวน และการพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล ซึ่งถือวาบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในขอ 1 และ 2 ตามแนวทางที่กําหนด
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7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก
ตามที่ กรมสงเสริ มการปกครองสวนทองถิ่ น ไดกํ า หนดใหมี การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส และแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ในแบบที่ 3
นั้นจะตองมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และความ
พึงพอใจตอผลการดํ าเนิน งานในแตละยุ ทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ กํ าหนดประเด็ น
ความพึงพอใจในภาพรวมจํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตรจํานวน 8 ประเด็น
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทั้งใน
ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร โดยเจาหนาที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบแตละยุ ท ธศาสตร จะดํ า เนิ น การจั ด สงแบบสอบถามใหกั บ กลุ มเปK า หมายตามรายยุ ท ธศาสตร
โดยดําเนินการสงแบบ สอบถามดวยตนเอง จํานวน 3,500 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน
3,400 ฉบับ คิดเป@นรอยละ 97.14 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
2.3 – 2.4
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ตารางที่ 2.3 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตาม
ประเด็น ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฎิบัติงาน
จํานวน
(ประจําปงบประมาณ 2558)
S.D.
แปลผล
(คน)
1.มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
3,400
2.44
0.512
พอใจมาก
โครงการ / กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3,400
2.37
0.523
พอใจมาก
ของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
3,400
2.38
0.515
พอใจมาก
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
3,400
2.34
0.500
พอใจมาก
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.การเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
3,400
2.34
0.538
พอใจมาก
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6.การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3,400
2.37
0.521
พอใจมาก
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ
3,400
2.41
0.507
พอใจมาก
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.การแกไขปLญหา และการตอบสนองความ
3,400
2.39
0.522
พอใจมาก
ตองการของประชาชน
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
3,400
2.44
0.518
พอใจมาก
โครงการ / กิจกรรม
รวม
3,400
2.39
0.517
พอใจมาก
จากตารางที่ 2.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม
พบวา มีความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย 2.39) เมื่อพิจารณาเป@นรายประเด็น พบวา มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ / กิจกรรม และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉลี่ย 2.44) รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปLญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น (คาเฉลี่ย 2.41) และการตอบสนองความตองการของประชาชน(คาเฉลี่ย 2.39)ตามลําดับ โดยมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ และมีการเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด(คาเฉลี่ย 2.34)

28

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ.255๘

29

ตารางที่ 2.4 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม
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
19
(0.56)
36
(1.06)
55
(1.62)
5
(0.15)
8
(0.23)
18
(0.53)
11
(0.32)
11
(0.32)
2
(0.06)
55
(1.62)

694
(20.41)
1,285
(37.81)
1,979
(58.20)
99
(2.91)
324
(9.53)
487
(14.32)
473
(13.91)
382
(11.23)
214
(6.29)
1,979
(58.20)

444
(13.06)
922
(27.13)
1,366
(40.18)
81
(2.38)
139
(4.09)
293
(8.62)
308
(9.06)
238
(7.00)
307
(9.03)
1,366
(40.18)

รวม
1,157
(34.03)
2,243
(65.97)
3,400
(100)
185
(5.44)
471
(13.85)
798
(23.47)
792
(23.29)
631
(18.56)
523
(15.39)
3,400
(100)
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ตารางที่ 2.4 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม (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
17
(0.49)
12
(0.36)
8
(0.25)
15
(0.43)
3
(0.09)
0
(0.00)
55
(1.62)
15
(0.44)
6
(0.18)
3
(0.08)
12
(0.35)
3
(0.10)
14
(0.40)
2
(0.06)
55
(1.62)

628
(18.47)
456
(13.42)
249
(7.33)
440
(12.94)
124
(3.64)
82
(2.40)
1,979
(58.20)
314
(9.23)
84
(2.46)
295
(8.68)
349
(10.28)
172
(5.07)
722
(21.25)
43
(1.25)
1,979
(58.22)

515
(15.16)
352
(10.36)
132
(3.88)
237
(6.98)
62
(1.83)
68
(2.01)
1,366
(40.18)
220
(6.47)
15
(0.43)
204
(6.01)
274
(8.05)
107
(3.16)
481
(14.16)
65
(1.92)
1,366
(40.18)

รวม
1,160
(34.12)
820
(24.12)
389
(11.44)
692
(20.35)
189
(5.56)
150
(4.41)
3,400
(100)
549
(16.15)
105
(3.09)
502
(14.76)
635
(18.68)
282
(8.29)
1,217
(35.79)
110
(3.23)
3,400
(100)
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จากตารางที่ 2.4 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามกับความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด จําแนกแตละดานดังนี้
ด#านเพศ พบวา สวนใหญเป@นเพศหญิง มีจํานวน 2,243 คน คิดเป@นรอยละ 65.97 เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศชายมีความพึงพอใจ
จํานวน 694 คน คิดเป@นรอยละ 20.41 พึงพอใจมาก จํานวน 444 คน คิดเป@นรอยละ 13.06 เพศหญิง
มีความพึงพอใจ จํานวน 1,285 คน คิดเป@นรอยละ 37.81 พึงพอใจมาก จํานวน 922 คน คิดเป@นรอยละ
27.13
ด#านอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป; มีจํานวน 798 คน คิดเป@นรอยละ 23.47
รองลงมา อายุระหวาง 41-50 ป; จํานวน 792 คน คิดเป@นรอยละ 23.29 อายุระหวาง 51-60 ป; จํานวน
631 คน คิดเป@นรอยละ 18.56 อายุมากกวา 60 ป; จํานวน 523 คน คิดเป@นรอยละ 15.39 อายุระหวาง
20-30 ป; จํานวน 471 คน คิดเป@นรอยละ 13.85 และต่ํากวา 20 ป; จํานวน 185 คน คิดเป@นรอยละ 5.44
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวงอายุ
ระหวาง 31-40 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน 487 คน คิดเป@นรอยละ 14.32 พึงพอใจมาก จํานวน 293 คน
คิดเป@นรอยละ 8.62 ชวงอายุระหวาง 41-50 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน 473 คน คิดเป@น รอยละ 13.91
พึงพอใจมาก จํานวน 308 คน คิดเป@นรอยละ 9.06 และชวงอายุระหวาง 51-60 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน
382 คน คิดเป@นรอยละ 11.23 และพึงพอใจมาก จํานวน 238 คน คิดเป@นรอยละ 7.00 ตามลําดับ
ด#านการศึกษา พบวา สวนใหญการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา จํานวน 1,160 คิดเป@น
รอยละ 34.12 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 820 คน คิดเป@นรอยละ 24.12 ระดับปริญญาตรี จํานวน
692 คน คิดเป@นรอยละ 20.35 ระดับอนุปริญญา จํานวน 389 คน คิดเป@นรอยละ 11.44 ระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป@นรอยละ 5.56 และอื่นๆจํานวน 150 คน คิดเป@นรอยละ 4.41 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ระดับประถมศึกษา มี
ความพึงพอใจ จํานวน 628 คน คิดเป@นรอยละ 18.47 พึงพอใจมาก จํานวน 515 คน คิดเป@นรอยละ 15.16
ระดับ มัธยมศึกษา มีความพึงพอใจ 456 คน คิ ดเป@ นรอยละ 13.42 พึ งพอใจมาก 352 คน คิด เป@นรอยละ
10.36 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ 440 คน คิดเป@นรอยละ 12.94 และพึงพอใจมาก จํานวน 237
คน คิดเป@นรอยละ 6.98 ตามลําดับ
ด# า นอาชี พ พบวา สวนใหญอาชี พ เกษตรกร จํ า นวน 1,217 คน คิ ด เป@ น รอยละ 35.79
รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 635 คน คิดเป@นรอยละ 18.68 อาชีพรับราชการ จํานวน 549 คน คิดเป@นรอย
ละ 16.15 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 502 คน คิดเป@นรอยละ 14.76 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน
283 คน คิดเป@นรอยละ 8.32 อาชีพอื่นๆ จํานวน 110 คน คิดเป@นรอยละ 3.23 และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 105 คน คิ ดเป@ นรอยละ 3.09 เมื่ อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนิ นงานขององคการบริ หารสวน
จังหวัดตาก พบวา อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ จํานวน 722 คน คิดเป@นรอยละ 21.25 พึงพอใจมาก จํานวน
481 คน คิ ดเป@ น รอยละ 14.16 อาชี พรั บจาง มีความพึ งพอใจ จํ านวน 349 คน คิ ดเป@ น รอยละ 10.28
พึงพอใจมาก จํานวน 274 คน คิดเป@นรอยละ 8.05 และอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจ จํานวน 314 คน
คิดเป@นรอยละ 9.23 พึงพอใจมาก จํานวน 220 คน คิดเป@นรอยละ 6.47 ตามลําดับ
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๘.ความพึงพอใจต/อผลการดําเนินงานขององค.การบริหารส/วนจังหวัดตากในแต/ละยุทธศาสตร.
เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ
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
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแต
ละยุทธศาสตรไดดังตารางที่ 2.5 – 2.14
ตารางที่ 2.5 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร
ระดับความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และ
การมีสวนรวม
รวม

จํานวน
(คน)
500
500
500
500
500

S.D.

แปลผล

3.71
3.49
4.28
3.72
3.84

0.820
0.640
0.654
0.919
1.061

พอใจมาก
พอใจมาก
มากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก

400

3.53

0.855 พอใจมาก

500

3.79

0.693 พอใจมาก

3,400

3.77

0.806 พอใจมาก

จากตารางที่ 2.5 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในแตละยุทธศาสตร
ในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาเป@นรายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.28)
รองลงมาคือยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(คาเฉลี่ย 3.84 ) ,ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริห ารการเมื อง และการมีส วนรวม(คาเฉลี่ ย 3.79) , ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาดานคุ ณภาพชี วิต และ
สาธารณสุข (คาเฉลี่ย 3.72) , ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ(คาเฉลี่ ย 3.71) ,
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(คาเฉลี่ย 3.53) , และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา(คาเฉลี่ย 3.49) ตามลําดับ
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ในป; พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเป@นรายยุทธศาสตร
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร.การพัฒนา ด#านการส/งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
แลวเสร็จ 12 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 1 โครงการ ดังนี้

มีโครงการที่ดําเนินการ

โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

1
2
3
4
5

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
โครงการภูมิปLญญาไทยทํานา 1 ไรไดเงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา
โครงการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิปLญญาไทยทํานา 1 ไรไดเงิน 1 แสนบาท
โครงการสงเสริมการผลิตปุƒยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ
โครงการฝsกอบรมการบริหารจัดการสหกรณ
โครงการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก
โครงการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุน

6
7
8
9
10
11
12

โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงและผลิต
กลวยไมเพื่อการคาจังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
203,829.50
178,358
110,189
36,650
134,298
150,000
79,310
19,000
292,280
61,694
142,838
94,302

หมายเหตุ
- เนื่องดวยมีผูสนใจเขารวมโครงการเป@นจํานวนนอยไม
คุมคาตอการดําเนินโครงการ
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ องคการบริหาร
สวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพ ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 2.6 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 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
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

3.70

0.789

พอใจมาก

500

3.75

0.771

พอใจมาก

500

3.72

0.818

พอใจมาก

500

3.77

0.797

พอใจมาก

500

3.74

0.832

พอใจมาก

500

3.60

0.819

พอใจมาก

500

3.69

0.873

พอใจมาก

500

3.69

0.862

พอใจมาก

500

3.71

0.820 พอใจมาก

จากตารางที่ 2.6 ความพึงพอใจตอผลการดํ าเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ) พบวามีความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย 3.71) เมื่อ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบวา มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย3.77) รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม (คาเฉลี่ย3.75) และการเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม(คาเฉลี่ย
3.74) ตามลําดับ โดยมีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย3.60)
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2.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมการท/องเที่ยวและกีฬา มีโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 23 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 2 โครงการ
ดังนี้
โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

โครงการ
โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
-จัดทําและติดตั้งปKายไวนิลประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
-จัดทําปKาย Roll up รูปภาพ แหลงทองเที่ยวจังหวัดตาก
-จัดประกวดรูปภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดตาก
-จัดบรูทประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก
-จัดทําและติดตั้งปKายไวนิลประชาสัมพันธการทองเที่ยวบริเวณถนนวิภาวดี
รังสิต ทางยกระดับดอนเมือง (toll way) มุงสูสนามบินดอนเมือง หรือ
ถนนสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี (มอเตอรเวย)
-จัดจางทําแผนพับ คูมือ แผนที่ ขอมูลแหลงทองเที่ยว
โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ
โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร
โครงการจัดงาน "เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟKา"
โครงการอนุรักษกลวยไม"ขี่เสือชมชาง"
โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณประจําป;
2557 อําเภอบานตากจังหวัดตาก
โครงการพัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
- กอสรางลานออกกําลังกายกลางแจง
- กอสรางรั้วสนามกีฬา อบจ.ตาก
- ปรับปรุงอาคารสระวายน้ํา
- ปรับปรุงซอมแซมหองสุขาชาย-หญิง
ปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิส(เพิ่มเติม)
ติดตั้งไฟฟKาสองสวางสนามกีฬาฟุตบอล
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อพัฒนาสนามกีฬา และสงเสริมกีฬา
- จัดซื้อชุดออกกําลังกายกลางแจง
- จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรป?ด
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
- จัดซื้อเครื่องปL†มน้ําแบบหอยโขง

งบประมาณที่ใช#
จริง
3,410,770

3,000,000
438,000
150,000
100,000
349,847
150,000
3,000,000
230,000
389,000
260,000
1,159,000
290,000
170,000
245,000
142,000
95,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสนามกีฬาอบจ.ตาก
- ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสนามกีฬา
- ปรับปรุงภูมิทัศน ถมดินปูหญา
โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับจังหวัด -ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตาก
โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง
ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก
โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ
โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ (อปท.ตากคัพ)
การสนับสนุนการแขงขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย
กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาแหงชาติ
โครงการแขงขันกีฬาโดยเป@นเจาภาพหรือรวมกับองคกรอื่นหรือสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันในนาม อบจ.ตากหรือในนามจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย
โครงการฝsกอบรมพัฒนาบุคลากรดานกีฬา
โครงการฝsกอบรมทักษะการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน ใหแกนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก
รถไฟนําเที่ยว

โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
1
พัฒนาและอนุรักษไมกลายเป@นหินจังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
145,000
145,000
95,768
21,600
966,020
488,500
1,803,317
244,290
94,802
41,400
99,750
99,825
1,985,000
งบประมาณที่ใช#
1,000,000
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โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการลองแพลําหวยแมสอง
อําเภอทาสองยาง
2
โครงการแขงขันกีฬา อบจ.สัมพันธเกมส
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หมายเหตุ
- เนื่องดวยเรือยางชํารุด จึงไมสามารถดําเนินโครงการ
ได
- เนื่องดวยการจัดกิจกรรมตองไดรับความเห็นชอบจาก
การประชุมสมาพันธ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกําหนด
วันและสถานที่ แตบัดนี้ อบจ.ตากยังไมไดรับขอมูลใน
การจัดการแขงขัน ประกอบกับใกลสิ้นป;งบประมาณ
2558 จึงไมสามารถดําเนินโครงการได

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการสงเสริม
การทองเที่ยวและกีฬา ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 2.7 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 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
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

3.36

0.716

ปานกลาง

500

3.43

0.697

พอใจมาก

500

3.36

0.716

ปานกลาง

500

3.38

0.617

ปานกลาง

500

3.32

0.738

ปานกลาง

500

3.60

0.538

พอใจมาก

500

3.66

0.518

พอใจมาก

500

3.80

0.585

พอใจมาก

500

3.49

0.640

พอใจมาก
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จากตารางที่ 2.7 ความพึงพอใจตอผลการดํ าเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา) พบวามีความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย3.49) เมื่อ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(คาเฉลี่ย3.80) รองลงมาคือผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
(คาเฉลี่ย3.66) และการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย3.60)ตามลําดับ โดยมีการเป?ดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด(คาเฉลี่ย3.32)
3.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 31
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 17 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 1 โครงการ ดังนี้
โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

1

กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางม.1 ต.สามหมื่น เชื่อม ม.6
ต.พระธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานคีรีนอย เชื่อม ม.4
บานซอระแต ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโป•งแดง ต.โป•งแดง
เชื่อม บ.เดนไมซุง ต.แมสลิด อ.บานตาก จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีตและคสล.
สายทางที่ ตก.ถ 1-0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก อ.เมืองตาก จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีต โดยวิธี
Pavement In Place Recyeling สายทางที่ ตก.ถ 1-0029
บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ
1-0010 บานยางโองน้ํา – บานวังหวาย (อ.บานตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทาง คสล. สายทางที่ตก.ถ 1-0020
บานใหมแมโกนเกน – บานหวยผักหละ อ.แมสอด จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีตโดยวิธPี avement
In Place Recyeling สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บานแมตาวริมเมย –
บานปากหวย แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีต สายทาง ม.7
บ.หนองกระโห ต.ไมงาม เชื่อมตอ ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.1
บ.วังประจบ ต.วังประจบ เชื่อมตําบลโป•งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

2
3
4
5
6
7
8
9
10

งบประมาณที่ใช#
จริง
218,500
916,000
367,000
1,520,000
1,872,000
959,000
1,195,000
1,679,000
750,000
1,567,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีต และ คสล.
สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเขาบานแมละเมา - บานปางสาน อ.แมสอด
จ.ตาก
ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@น ผิวทาง คสล.สายทาง ม.6 บ.หนองกระทุม
ต.โป•งแดงอ.เมืองตาก เชื่อม บ.เดนไมซุง ต.แมสลิด อ.บานตาก จ.ตาก
โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟKาสองสวาง ชนิดความสูง 9.00 เมตร
สายทาง ถนนพหลโยธิน (สายเกา) ม.7 ต.ตากออก เชื่อม ทต.บานตาก
อ.บานตาก จ.ตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 4 บานสันดินแดง
ตําบลทองฟKา เชื่อม หมูที่ 6 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานนาโบสถ เชื่อม
บานหนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานแมปะบานสัน หมูที่ 8
ตําบลแมปะเชื่อมตอเขตเทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลแมกลอง เชื่อมตอ หมูที่ 1
บานอุมผาง ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมูที่ 4 บานยะแมuะเหนือ เชื่อมตอ
อบต.อุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบานแหลมแค เทศบาลเมืองตาก เชื่อมเทศบาลตําบลไมงาม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหมูที่ 4 บานลานสาง ตําบลแมทอ เชื่อมตําบลหนองหลวง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางริมป?ง ตําบลหนองบัวใต เชื่อม ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนสมัครสรรพการ ตําบลแมสอด เชื่อมตําบลพระธาตุผาแดง
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
โครงการปรับปรุงระบบประปาม.1 ต.แมสลิด อ.บานตาก จ.ตาก
การอบรมสัมมนาการทบทวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
998,000
728,000
1,380,000

680,000
908,000
770,000
980,000
675,000
480,000
954,770
560,000
731,000
750,000
507,000
99,928
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

26
27
28
29
30

โครงการฝsกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพกลุมเครือขายกูภัยจังหวัดตาก
โครงการปKองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการชวยเหลือราษฎรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
งานปรับปรุง ซอมแซมถนน(โดยใชเครื่องจักรกลพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงของ
อบจ.ดําเนินการ)
อําเภอเมืองตาก
- 30.1 ลอกวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลองระบายน้ําสาธารณะบริเวณ
ดานหลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(ทต.ไมงาม)
- 30.2 ขุดสระกักเก็บน้ํา ขนาด 30x50 เมตร จํานวน 2 บอ เพื่อใช
ประโยชนในศูนยการเรียนรูแบบถาวร และปรับปรุงแนวคันสนามยิงปmนเพื่อให
เกิดความปลอดภัยมากขึ้นในการใชฝsกอาวุธ ในการดําเนินการสรางศูนยการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ(อบต.น้ํารึม)
- 30.3 ขุดลอกคลองดินระบายน้ํา หมู 6 ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก(ทต.ไมงาม)
- 30.4 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง เชื่อมตําบล
ทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก และจาก ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง
เชื่อม ตําบลป•ามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.ป•ามะมวง)
- 30.5 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลน้ํารึม เชื่อม ตําบลโป•งแดง อําเภอเมือง
จังหวัดตาก (อบต.โป•งแดง)
- 30.6 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลน้ํารึม เชื่อม ตําบลไมงาม และตําบลน้ํารึม
เชื่อม ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.น้ํารึม)
- 30.7 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 6 บานแพะ ตําบลไมงาม เชื่อม ตําบลน้ํารึม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.ไมงาม)
- 30.8 ปรับพื้นที่เพื่อสรางรานคาชุมชน หมู 13 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง
จังหวัดตาก (อบต.วังหิน)
- 30.9 ขุดลอกฝายเก็บกักน้ําบริเวณกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
34 ตําบลหนองบัวใต เชื่อมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก ตําบลแมทอ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.แมทอ)
- 30.10 ขุดลอกลําคลองแมระกา หมู 6 บานหนองกระทุม(ผารอง)
ตําบลโป•งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก(อบต.โป•งแดง)
- 30.11พัฒนาพื้นทีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางแมน้ําป?ง จํานวน 2 เกาะ) ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก(สนง.จ.ตาก)

งบประมาณที่ใช#
จริง
95,811.80
49,210
292,344
1,860,000

95,000
300,000

60,000
497,834
55,080
203,272
81,263
50,000
280,000
300,000
90,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
30.12 ขุดลอกหรือขุดขยายสระขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา หมู 7
บานตลุกมะขาม ตําบลโป•งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.โป•งแดง)
30.13 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยเหลือง หมู 5 ตําบลแมทอ
อําเภอเมือง เชื่อมตอบานผาผึ้ง หมู 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา
จังหวัดตาก (อบต.แมทอ)
อําเภอวังเจ#า
30.14 ปรับปรุงซอมแซมทางสัญจรในพื้นที่ตําบลประดาง สายทางที่
ตก.ถ. 1-0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา และบริเวณจุดรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
(คําสั่งจังหวัดตาก)
30.15 ปรับปรุงทางเบี่ยงลอดใตสะพานคลองมวง บริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 1 กม. ที่ 508+700 หมู 5 บานทาตะครอ ตําบลประดาง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ระยะทาง 1,000 เมตร(อบต.ประดาง)
30.16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทาง บานนาโบสถ - บานทาทองแดง
ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ บานหนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา
จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง)
30.17 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง สายทาง หมู 2 บานคลองเชียงทอง
ตําบลประดาง เชื่อมตอ หมูที่ 6 บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก(อบต.ประดาง)
30.18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางหินตะเพิง หมูที่ 4 บานนาโบสถ
ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ หมูที่ 3 บานประดาง ตําบลประดาง อําเภอวังเจา
จังหวัดตาก(อบต.นาโบสถ)
30.19 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบานสบยมใต บานเดนคา และบานเดนวัว
ตําบลเชียงทอง เชื่อมตอ บานทุงกง ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
(อบต.เชียงทอง)
30.20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบานทาทองแดง ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ
บานผาผึ้ง และบานศรีคีรีรักษ ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
(อบต.เชียงทอง)

งบประมาณที่ใช#
จริง
70,000
304,418

85,053.60

330,000
255,000
290,000
481,000
300,000
200,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอบ#านตาก
30.21 ซอมแซมถนนลาดยาง และตัดหญาบริเวณสองขางทาง
- สายทางที่ ตก.ถ.1-0019 บานแมบอน - บานตะฝLŠงสูง อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก
- สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บานวังไคร - บานสองแคว และ
- สายทางตก.ถ 1-0033 บานยางโองน้ํา - บานวังหวาย อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
30.22 "คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง"โดยการกําจัดวัชพืช
ผักตบชวา และขุดลอกตะกอนดินในลําคลองปากลองลี่ หมู 1-6 ตําบลเกาะ
ตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก(อบต.เกาะตะเภา)
30.23 ปรับปรุงที่ดินสาธารณะสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน
เพื่อดําเนินการขุดสระน้ําใหเป@นแกมลิง และนําดินที่ขุดไปปรับพื้นที่ โดยรอบ
ใหเป@นลานออกกําลังกาย หมู 5 ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
(อบต.สมอโคน)
30.24 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมู 9 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก (อบต.เกาะตะเภา)
30.25 ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนบานฉลอมตําบลทองฟKา
อําเภอบานตาก เนื่องจากอาคารเดิมประสบเหตุอัคคีภัย(อบต.ทองฟKา)
อําเภอสามเงา
- 30.26 ซอมแซมถนนลาดยาง และตัดหญาบริเวณสองขางทาง สายทางที่
ตก.ถ. 1-0013 บานดงลาน - บานวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
- 30.27 ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในอางเก็บน้ําหวยทราย ตามโครงการ
"คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง"ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ณ อางเก็บน้ําหวยทราย หมู 9 ตําบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
(อบต.วังจันทร)
- 30.28 ปรับเกรดถนนลูกรัง ในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบานนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก(อบต.บานนา)
- 30.29 ปรับเกรดถนนลูกรัง ในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบานนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก(อบต.บานนา)

งบประมาณที่ใช#
จริง
98,657.35

240,000
200,000

90,000
80,721

85,053.60
23,000

48,000
43,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอแม/สอด
- 30.30 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0024
บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-30.31 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0022
บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-30.32 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0020
บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-30.33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0019
บานแมกุหลวง - บานผารู อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-30.34 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ. 1-0033
บานหวยกระโหลก - บานแมกึ๊ดใหม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-30.35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทาง บานดอยมูเซอ ตําบลแมทอ
อําเภอเมืองตาก เชื่อมตอ บานหวยปลาหลด – วัดถ้ําจุนโท ต.ดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (อบต.ดานแมละเมา)
-30.36 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทาง ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด เชื่อมตอ ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ และ ตําบลแมกุ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก(อบต.มหาวัน)
-30.37 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางบานหวยระพริ้งไปบานหวยผัก
กูด หมูที่8 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตากเชื่อมตอ ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อบต.พะวอ)
-30.38 ปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแมสอด
เพื่อจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ระหวางวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ
2558 (กองการศึกษา อบจ.)
-30.39 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางตําบลแมกุ-เทศบาลแมกุ
และตําบลมหาวัน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรจากการใชเสนทาง
คมนาคมที่ชํารุดเสียหายใหกับประชาชน(อบต. แมกุ)

งบประมาณที่ใช#
จริง
425,000
370,000
320,000
89,000
90,000
31,918
655,978

92,256
38,599
475,815
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอพบพระ
-30.40 ปรับปรุงซอมแซมกอสรางถนบดอัดเสนระหวางตําบลคีรีราษฎร
หมู 10 ถึง หมู 13 ในเขตพื้นที่ตําบลคีรีราษฎรเชื่อมตอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร)
-30.41 ปรับปรุงซอมแซมกอสรางถนนบดอัดเสนระหวางตําบลคีรีราษฎร
หมู 5 บานรมเกลาสหมิตร ถึง บานรมเกลาเจริญสุข หมู 13 และถนนระหวาง
บานป•าคาเกา หมู 7 กับบานหวยไผ หมู 12 ในเขตพื้นที่ตําบลคีรีราษฎร
เชื่อตออําเภอพบพระ จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร)
-30.42 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางถนนลูกรัง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในพื้นที่รับผิดชอบเขต องคการบริหารสวตําบลวาเลย อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก (อบต.วาเลย)
-30.43 ปรับปรุงถนนภายในตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
(อบต.รวมไทยพัฒนา)
-30.44 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในเขตพื้นที่ตําบลชองแคบ
อําเภอพบพระ เชื่อมตอ ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
(อบต.ชองแคบ)
-30.45 ปรับปรุงซอมแซมกอสรางถนนบดอัดเสนระหวางตําบลคีรีราษฎร
เชื่อมตอตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.คีรีราษฎร)
-30.36 ขุดลอกน้ําประปา หมู 8 บานชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร)
-30.47 ปรับพื้นที่ลานกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติดเพื่องาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของหมูบาน หมู 1 บานชองแคบ หมู 3บานขุนหวย
ชองแคบ หมู 6 บานเสรีราษฎร หมู 7 บานดอนเจดีย และหมู 9
บานหวยนกแล ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.ชองแคบ)
อําเภอแม/ระมาด
-30.48 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางเดิมใหใชการไดเริ่มตั้งแตพื้นที่บานแพะ
บานทีนามู บานหวยน้ําเย็น และบานผาดํา ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก (อบต.แมตื่น)
-30.49 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย หมู 5 ตําบลแมกาษา เชื่อม
หมู 11ตําบลแมปะ สาย หมู 10 ตําบลแมกาษา เชื่อม หมู 4 ตําบลแมจะเรา
อําเภอแมระมาด สาย หมู 5 ตําบลแมกาษา เชื่อม ตําบลพระธาตุ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-30.50 ปรับปรุงถนนในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สายบานหนองหลวง ม.3 ตํา.สามหมื่น ถึงบานหวยพูล
หมู 4 ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก(อบต.สามหมื่น)

งบประมาณที่ใช#
จริง
300,007.40
300,574.35

187,296
300,039.80
200,533.70
200,077.25
17,000
300,000

150,000
1,200,000

200,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอแม/ระมาด
-30.51 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต อบต.สามหมื่น เชื่อมเขต
อบต.ขะเนจื้อ และเชื่อม เขต อบต.พระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
(อบต.พระธาตุ)
-30.52 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0021
บานแมกุ - บานแมตาว อําเภอแมสอด และสายทางที่ ตก.ถ 1-0030
บานแมจะเรา - บานสันป•าไร อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-30.53 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางระหวางบานดอยเปŒก หมู 7
ตําบลพระธาตุ เชื่อมหมู 1 บานแพแฮ ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด
และเชื่อม หมู 4 บานสามหมื่นทุง ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
(อบต.สามหมื่น)
-30.54 ปรัปบรุงซอมแซมถนนลูกรัง จากสายทาง 1175 เขาหมูบานพะละ
ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก(อบต.ขะเนจื้อ)
-30.55 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายทางที่ ตก.ถ. 1-0032
บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปKอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-30.56 ปรับปรุงถนนซอมแซมถนนลาดยางพรอมตัดหญาบริเวณสองขางทาง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก
- สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 บานแมจะเราสองแคว - บานสันป•าไร
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
- สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 บานแมระมาดนอย - บานสันป•าตึง
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
- สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บานแมระมาดนอย – บานทุง
มะขามปKอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
450,000
120,000
300,000

250,000
400,000
90,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอท/าสองยาง
-30.57 ปรับปรุงถนนดินและสนามกีฬาตานยาเสพติดฯลฯ ในพื้นที่
ตําบลแมวะหลวง ตําบลทาสองยาง และตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก (อบต.แมวะหลวง)
-30.58 ตักและขนทรายเพื่อใชในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนบารมีครูบาศรีวิชัย) ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
(อบต.แมหละ)
-30.59 ปรับปรุงถนนดินสนามกีฬาตานยาเสพติด และการปรับพื้นที่สําหรับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั้งและผูติดตาม ในพื้นที่ตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก (อบต.แมวะหลวง)
-30.60 ปรับปรุงภูมิทัศนศาลเจาพอโมกขละ หมู 2 บานลํารอง
ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แมตาน)
-30.61 ปรับปรุงถนนดินภายในหมูบาน หมู 4 บานแมอมกิ ตําบลแมวะ
หลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แมวะหลวง)
-30.62 ปรับปรุงเสนทางคมนาคมและขุดสระกักเก็บน้ําในพื้นที่ตําบลแมอุสุ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แมอุสุ)
-30.63 ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางตําบลแมสอง - ตําบลแมอุสุ
และขุดสระกักเก็บน้ําในพื้นที่ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
(อบต.แมสอง)
-30.64 ปรับปรุงเสนทางและขยายเสนทางใหกวางขึ้น บานพะนอคี หมู 10
ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แมหละ)
-30.65 ปรับปรุงถนน หมู 4 ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
(อบต.แมอุสุ)

งบประมาณที่ใช#
จริง
600,000
300,000
500,000
450,000
250,000
300,000
500,000
150,000
350,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภออุ#มผาง
-30.66 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางถนนลูกรัง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
พื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก(ทต.แมจัน)
-30.67 ขุดลอกหนาฝายลําหวยแมกลอง(ฝายครูเจือ) บริเวณหมู 2
บานแมกลองเกา ตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง และพัฒนาปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแมกลอง และเขตพื้นที่เชื่อมตอ
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ทต.แมกลอง)
-30.68 ขุดลอกหนาฝายและลําเหมืองกุยเลอดิ บริเวณหมู 3 บานใหมป•าคา
ขุดลอกลําเหมืองยะแมะ บริเวณหมู 4 บานแมกลอง ตําบลแมกลองและงาน
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พรอมบดอัดแนนในพื้นที่ตําบลหนองหลวง และการ
พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแม
กลองและตําบลหนองหลวงอําเภออุมผาง จังหวัดตาก(ทต.แมกลอง)
-30.69 ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน ดานถนนและงานขุดลอก
แหลงน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก (อบต.อุมผาง)
-30.70 ปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางเขาหมูบาน และปรับปรุงซอมแซม
โครงสรางพื้นฐาน ที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยฝนตกหนักในพื้นที่
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก(ทต.แมจัน)
-30.71 ปรับปรุงซอมแซมถนน หมู 7 บานแมกะแซ ตําบลโมโกร
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก(อบต.โมโกร)

งบประมาณที่ใช#
จริง
490,882
107,600

475,893

200,431
186,400
98,452
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

31

งานปรับปรุง ซอมแซมถนน (โดยใชเครื่องจักรกล อบจ.หนวยงานอื่นสนับสนุน
น้ํามันเชื้อเพลิง)
อําเภอเมืองตาก
-31.1 ปรับปรุงภูมิทัศนและงานขุดลอกบอน้ํา เพื่อเตรียมจัดงานประชุม
วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งที่ 36
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก)
-31.2 ซอมแซมและขุดลอกคลองดินระบายน้ํา หมู 8 บานหนองแบน
ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก(อบต.หนองบัวเหนือ)
-31.3 ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 2 บานชบา
ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.ตลุกกลางทุง)
-31.4 ปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ทต.หนองบัวใต)
-31.5 พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประจําป; 2558 ในเขตพื้นที่
อบต.โป•งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.โป•งแดง)
-31.6 ขุดลอกหนองพนังดงปู หมู 12 บานหนองแขมใหม ตําบลแมทอ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.แมทอ)
-31.7 ปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน หมู 2 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง
จังหวัดตาก (อบต.วังหิน)
-31.8 ปรับพื้นที่กองกําลังนเรศวร คายวชิรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(กองกําลังนเรศวร)
-31.9 ปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน หมู 2 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.วังหิน)
-31.10 ขุดลอกฝายเก็บกักน้ําและขุดสระน้ํา ตําบลป•ามะมวง
อําเภอเมืองตาก (อบต.ป•ามะมวง)
-31.11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.หนองบัวเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.หนองบัวเหนือ)
-31.12 ปรับปรุงภูมิทัศน ใหรมรื่น ดูสวยงาน ในบริเวณการกอสราง
กองบัญชาการกองกําลังนเรศวร (แหงใหม) คายวชิรปราการ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(กองบัญชาการกองกําลังเนเรศวร)

งบประมาณที่ใช#
จริง

80,000

80,000
70,000
138,000
420,000
100,615
350,000
108,000
100,000
350,000
180,000
98,452
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอวังเจ#า
-31.13 ขุดลอกสระและอางเก็บน้ําภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
เชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เพื่อแกไขปLญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่
การเกษตรใหแกราษฎร จํานวน 4 โครงการ(อบต.เชียงทอง)
-31.14 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบานนาโบสถ - บานลาดยาว และ
สายทางบานวังน้ําเย็น ตําบลนาโบสถ - บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก(อบต.นาโบสถ)
อําเภอบ#านตาก
-31.15 "คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง" โดยการกําจัด
วัชพืชผักตบชวา และขุดลอกตะกอนดินในลําคลอง(อบต.เกาะตะเภา)
-31.16 ขุดลอกลําน้ําป?ง บริเวณสะพานขามแมน้ําป?ง ฝLŠงตะวันออก
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อจัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสายแขงเรือ
พายโบราณ ประจําป; 2557(ทต.บานตาก)
-31.17 ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาบํารุงรักษาแมน้ําลําคลองบริเวณแยกเขา
โรงสูบแมน้ําป?ง - แมน้ําวัง หมู 10 บานปากวัง ตําบลตากออก อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก (อบต.ตากออก)
-31.18 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งอันเป@นสาธารณะประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับประโยชนรวมกันในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลตากออก (อบต.ตากออก)ดังนี้
1.วางทอระบายน้ําขามถนน จํานวน 10 ทอน หมู 3 บานสันป•าลาน
ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
2.ขุดลอกหวยแหง กวาง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร
หมู 2 ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
3.ขุดลอกรองระบายน้ําจากป•าชาสาธารณะดอยแกว ถึงหนองแมว
สาธารณะ กวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร ทอลอด 8.00
ทอน หมู 1 ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
-31.19 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
(อบต.เกาะตะเภา)
-31.20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ตากออก อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก (อบต.ตากออก)

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,200,000

200,000
240,000
80,000
30,000
25,000

37,500
1,500
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอสามเงา
-31.21 แกไขปLญหาใหกับเกษตรกรในพื้นที่ตําบลยานรี อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก จํานวน 3 กรณี (อบต.ยานรี)
1.กรณีแกไขปLญหาดานน้ําไมเพียงพอสําหรับอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
2. .กรณีแกไขปLญหาเนื่องจากในพื้นที่ในฤดูฝนของทุกป; เกิดน้ําทวมพื้นที่
การเกษตร
3.กรณีถนนเขาพื้นที่การเกษตรไมสามารถใชสัญจรได
-31.22 ปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก(อบต.สามเงา)
-31.23 ปรับเกรดลานพื้นที่ วัดดอยแมเถา หมู 5 ตําบลวังจันทร
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก(อบต.วังจันทร)
อําเภอแม/สอด
-31.24 ขุดลอกคลองบริเวณหนาฝายทุงยาง หมู 2 บานปางสาน
ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก(อบต.ดานแมละเมา)
-31.25 ขุดลอกฝายตนขอย ในเขตพื้นที่ หมู 1 - หมู 2 ตําบลพะวอ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ)
-31.26 ปรับปรุงถนนทางการเกษตร ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ดําเนินการถมดินในบริเวณโรงเรียนบานแมละเมา ม.1
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ)
-31.27 ขอความอนุเคราะหเครื่องจักรกล รถบรรทุกหกลอไปดําเนินการ
ขนยายดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณองคการบริหารสวนตําบลมหาวัน
ตําบลมหาวัน เพื่อปKองกันปLญหาดินสไลดและขยายพื้นที่บริเวณองคการบริหาร
สวนตําบลมหาวัน(อบต.มหาวัน)
-31.28 ดําเนินการทําคันดินกันน้ําเซาะตลิ่งที่ไดรับความเสียหาย และ
ปรับปรุงถนนทางการเกษตร ในหมู 2 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก(อบต.พะวอ)
-31.29 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางบานหวยระพริ้งไปบาน
หวยผักกูดหมูที่8 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตากเชื่อมตอ
ตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อบต.พะวอ)
-31.30 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรและเพื่อพัฒนางานดานโครงสราง
พื้นฐานภายในองคการบริหารสวนตําบลทาสายลวด ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (อบต.ทาสายลวด)

งบประมาณที่ใช#
จริง
900,000

45,000
20,000
25,000
20,000
207,480
81,600

169,926
42,216

107,824
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ
อําเภอแม/สอด
-31.31 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรและเพื่อพัฒนางานดานโครงสราง
พื้นฐานภายในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (อบต.ดานแมละเมา)
-31.32 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณสุสานฌาปนกิจศพ หมูที่1 ตําบลพะวอ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ)
อําเภอแม/ระมาด
-31.33 ซอมแซมคันดินดานขวาของฝายทุงรวก หมู 3 บานไรเหนือ
ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก(อบต.พระธาตุ)
-31.34 ขุดลอกลําหวยแมระมาด ลําหวยนกแล และลําหวยขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และขุดสระกักเก็บน้ําในพื้นที่ตําบลแมสอง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก(ทต.แมระมาด)
-31.35 ขุดลอกฝายแมจะเรา หมู 5 ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก (ทต.แมจะเรา)
-31.36 คั้นน้ําในลําหวยแมระมาด ลําหวยนกแล และลําหวยขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (ทต.แมระมาด)
อําเภอท/าสองยาง
-31.37 ปรับพื้นที่โรงพยาบาลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
(ทต.แมตาน)
-31.38 ปรับขยายพื้นที่บริเวณสนามกีฬาอาคารเรียนใหกวางมากขึ้นเพื่อ
รองรับการกอสรางอาคารเรียน จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ประสงคจะสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบใหกับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก (อบต.แมหละ)
อําเภออุ#มผาง
-31.39 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทางบานกุยเลอเตอ หมู 6, บานหมองกั๊วะ
หมู 7, ขุดตักและขยายบอขยะ พรอมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตําบลแมจัน
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ทต.แมจัน)
-31.40 ขุดลอกลําเหมืองกุยเลอดิ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก(ทต.แมกลอง)
-31.41 ปรับปรุงซอมแซมถนนทางเขาหมูบาน ในพื้นที่ตําบลโมโกร
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (อบต.โมโกร)

งบประมาณที่ใช#
จริง
115,400
48,146
70,000
75,000
20,000
70,000
1,000,000
100,000

156,126
185,600
98,400
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โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
1
ติดตั้งระบบไฟฟKาโซลาเซลล ต.แมทอ อ.เมืองตาก จ.ตาก
2
ติดตั้งระบบไฟฟKาโซลาเซลล ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก
3
ติดตั้งระบบไฟฟKาโซลาเซลล ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก
4
ติดตั้งระบบไฟฟKาโซลาเซลล ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก
5
ติดตั้งระบบไฟฟKาโซลาเซลล ต.บานนา อ.สามเงา จ.ตาก
6
โครงการจัดหาเครื่องจักรกลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
-จัดซื้อเทรลเลอรสุขาเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 1 ชุด
7
กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037
บานลานขวาง - บานเดนมะขาม
8
กอสรางซุมครอมถนนเทิดพระเกียรติ อ.วังเจา จ.ตาก
9
กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทางเทาและไฟฟKาสองสวาง สาย
ทาง เทศบาลเมืองตาก เชื่อม ม.9 ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
10 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลทติกคอนกรีต พรอมกอสราง
ระบบระบายน้ําโดยวางทอน้ําคสล. พรอมบอพัก คสล. สายทาง ตก. 1-0036
ทม.เมืองตาก เชื่อม ม.1 ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
11 โครงการซอมแซมสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป;
12 สายทางหมูที่ 11 ตําบลตากตก เชื่อม เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก
13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมูที่ 3 ตําบลสามหมื่น เชื่อมหมูที่ 2
ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานซอแขระกา หมูที่ 1
ตําบลแมวะหลวงเชื่อม บานแมเหวย หมูที่ 4 ตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก
15 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานประดาง ตําบลประดาง
เชื่อมตอบานตะเคียนดวน ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา
16 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ถนนทางเขาบอขยะ ตําบลแมสอด เชื่อมตําบลแมปะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
17 ปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
-ปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
-กอสรางจุดบริการประชาชน
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งบประมาณที่ใช#
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,500,000
1,998,000
970,000
1,200,000
2,889,000
1,500,000
678,000
794,000
937,000
1,770,000
800,000

1,400,000
600,000
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โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการซอมแผนฉุกเฉินดานการปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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หมายเหตุ
- เนื่องดวยซ้ําซอนกับสํานักงานปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตาก

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในประเด็น
ตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 2.8 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จํานวน
S.D. แปลผล
(คน)
1) มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
500
4.30 0.557 มากที่สุด
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
500
4.30 0.743 มากที่สุด
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
500
4.27 0.680 มากที่สุด
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
500
4.24 0.684 มากที่สุด
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
500
4.32 0.612 มากที่สุด
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
500
4.29 0.627 มากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
500
4.30 0.628 มากที่สุด
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
500
4.25 0.702 มากที่สุด
โครงการ/กิจกรรม
รวม
500
4.28 0.654 มากที่สุด
จากตารางที่ 2.8 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน) พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.28) เมื่อพิจารณาเป@นรายประเด็น
พบวา การเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย4.32)
รองลงมาคือมี การเป?ดโอกาสใหประชาชนมี สวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจ กรรม ,มี การประชาสัมพัน ธให
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปLญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย4.30)ตามลําดับ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด(คาเฉลี่ย4.24)
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4.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
12.5 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 3.5 โครงการ ดังนี้
โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

1
2
3
4
5

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือขายควบคุมปKองกันโรค
โครงการปKองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในจังหวัดตาก
โครงการรณรงคปKองกันควบคุมโรคที่สําคัญ
โครงการการฟmnนฟูสมรรถภาพที่จําเป@นตอสุขภาพแกผูพิการและผูสูงอายุ
โครงการทบทวนการความรูชุดปฏิบัติการกูชีพองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอาสาสมัคร
โครงการอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการแกชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขระดับตาง ๆ
โครงการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการเสริมสรางเครือขายและใหความรูแกองคกรเด็กและเยาวชน
โครงการฝsกอบรมการสรางสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย
โครงการฝsกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ
โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด
โครงการรวมพลังสรางความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ
โครงการ TO BE NUMBERONE

6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการปKองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
ในจังหวัดตาก
- จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
- จัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง
ชนิดสะพายหลัง

2

กิจกรรมวันสตรีสากล

งบประมาณที่ใช#
จริง
2,650,620
252,800
177,745
1,000,000
155,580
897,200
64,054
99,895
4,425,700
200,000
41,900
200,000
500,000

หมายเหตุ
- เนื่องดวยไมตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมวา
“การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการ
จัดซื้อหรือจาง ซึ่งประกอบดวยอุปกรณตางๆที่ตองนํามา
ประกอบเป@นระบบ ให อปท.กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณที่ทําในประเทศ ซึ่งแสดง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเทานั้น” และจาก
ขอมูลที่คนหาได ยังไมมีความชัดเจนวามีผูผลิตใน
ประเทศหรือไม และผานมาตรฐานกี่ราย
สตง.ทักทวง ไมใชอํานาจหนาที่ อบจ.
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โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
หมายเหตุ
3
กิจกรรมวันแมแหงชาติและวันสตรีไทย
สตง.ทักทวง ไมใชอํานาจหนาที่ อบจ.
4
โครงการปKองกันและแกไขปLญหายาเสพติด - เนื่องจากในชวงหลายป;งบประมาณที่ผานมา ศูนย
อํานวยการปKองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก
(ศอ.ปส.จ.ตาก) ไดขอรับการสนับสนุนชุดแถบตรวจหาร
สารเสพติดในรางกายจาก อบจ.ตาก เพื่อนําไป
ดําเนินการสุมตรวจหาผูเสพยาเสพติดตามอํานาจหนาที่
แตเนื่องจากป;งบประมาณ 2558 ศอ.ปส.จ.ตากไดรับ
การสนับสนุนชุดแถบตรวจดังกลาว จากสํานักงาน
คณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
เป@นจํานวนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน จึงไมขอรับ
การสนับสนุนมายัง อบจ.ตาก
จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
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ตารางที่ 2.9 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
จํานวน
S.D. แปลผล
(คน)
1) มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
500
3.82 0.967 พอใจมาก
เสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
500
3.76 0.914 พอใจมาก
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
500
3.63 0.881 พอใจมาก
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
500
3.70 0.918 พอใจมาก
กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเป?ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
500
3.63 0.981 พอใจมาก
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
500
3.68 0.883 พอใจมาก
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
500
3.71 0.949 พอใจมาก
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
500
3.85 0.860 พอใจมาก
โครงการ/กิจกรรม
รวม
500
3.72 0.919 พอใจมาก
จากตารางที่ 2.9 ความพึงพอใจตอผลการดํ าเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข) พบวามีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย3.72) เมื่อพิจารณา
เป@นรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย
3.85) รองลงมาคือมีการเป?ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย3.82) และมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม(คาเฉลี่ย3.76)ตามลําดับ โดยมีการเป?ด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิ ด เห็น ในโครงการ/กิ จกรรม และการเป? ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย3.63)
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5.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แลวเสร็จ 28 โครงการ ดังนี้
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มีโครงการที่ดําเนินการ

โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงการ
โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
โครงการเขาคายลูกเสือเรียนรูสูประชาคมอาซียน
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สูมาตรฐานมืออาชีพ
โครงการอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาภาษาสูอาเซียน
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑดนตรี
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑกีฬา
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการอุดหนุน โตuะ-เกาอี้นักเรียน
โครงการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการอุดหนุนงบประมาณตอเติมหองเรียน
โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําหองสมุด
โครงการสรางแหลงเรียนรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตากประจําป;
พ.ศ.2557 - 2558
โครงการจัดงานประเพณีป;ใหมชาวไทยภูเขา ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุในพื้นที่จังหวัดตาก
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ในพื้นที่จังหวัดตาก
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในพื้นที่จังหวัดตาก
โครงการสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ศึกษาวิเคราะหวิจัยและเผยแพรขอมูลดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปLญญาทองถิ่นจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมเครือขายวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆในจังหวัดตาก
โครงการจัดงานราชพิธี วันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ
โครงการจัดงานยอนเวลาสานสัมพันธไทย - จีนถิ่นระแหง

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,372,564
109,395
120,000
309,700
308,465
50,000
6,149,229
2,594,123
1,519,133
395,000
143,450
146,700
90,000
90,000
35,000
6,255,638.34
784,200
500,920
210,000
329,650
15,000
100,000
207,850
514,800
1,000,000
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

26

โครงการจัดอบรมสงเสริมสนับสนุนใหความรูดานการปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาทุกศาสนาใหแกประชาชน และเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
- จัดกิจกรรมอบรมดานการปฏิบัติ ตามหลักศาสนกิจใหกับประชาชนและ
เยาวชนทั่วไป
- จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ดานศาสนพิธี ใหกับประชาชนและ เยาวชน
ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
- จัดอบรมใหความรูดานการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจในศาสนาทุกศาสนา
ใหแกประชาชนและเยาวชนทั่วไป
โครงการสงเสริมใหความรูธรรมศึกษาบาลีศึกษา และบาลีสนามหลวงกอนสอบ
แกพระภิกษุสงฆ สามเณร ประชาชนและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปLญญาทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด

27
28

งบประมาณที่ใช#
จริง
1,952,550
413,170
251,265
215,900
134,450

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
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ตารางที่ 2.10 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา 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
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

3.86

1.101

พอใจมาก

500

3.68

1.063

พอใจมาก

500

3.78

1.134

พอใจมาก

500

3.85

1.022

พอใจมาก

500

3.80

0.977

พอใจมาก

500

3.93

1.018

พอใจมาก

500

3.90

1.119

พอใจมาก

500

3.90

1.053

พอใจมาก

500

3.84

1.061 พอใจมาก

จากตารางที่ 2.10 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) พบวามีความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย3.84 ) เมื่อ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบวา การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย3.93)
รองลงมาคือผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น และประโยชนที่
ประชาชนไดรั บ จากการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม (คาเฉลี่ ย 3.90) ตามลํ า ดั บ โดยมี ก ารประชาสั มพั น ธ ให
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย3.68)
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6.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการอนุรักษ. ฟ^_นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 12 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 3 โครงการ ดังนี้
โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ
โครงการกลาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการประกวดป•าชุมชน
โครงการศาสตรพระราชาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการฝsกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร
โครงการพัฒนาป•าไมตําบลบานนา อ.สามเงา จ.ตาก
โครงการพัฒนาเครือขายป•าชุมชนจังหวัดตาก
โครงการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย
โครงการพัฒนาป•าชุมชนบานโป•งแดง
โครงการพัฒนาป•าชุมชนศรีวิชัย
โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสรางฝายชลอน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการพัฒนาป•าชุมชน
2

โครงการรวมพลคนรักษป•าชุมชน

3

โครงการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร

งบประมาณที่ใช#
จริง
99,850
241,830
161,518
528,480
31,725
147,400
124,279
360,560
50,000
50,000
50,000
124,880

หมายเหตุ
- เนื่องดวยโครงการซ้ําซอนกับสํานักจัดการทรัพยากร
ป•าไมที่ 4 (ตาก)
- เนื่องดวยกิจกรรมของโครงการและกลุมเปKาหมาย
มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการเครือขายป•าชุมชน
- เนื่องดวยประชาชนตอตานการดําเนินโครงการ /
จังหวัดมอบหมายให อบจ.ดําเนินการเกี่ยวกับขยะของ
เสียอันตราย

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัด
ตาก ตอการพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในประเด็น
ตางๆ ดังตาราง
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ตารางที่ 2.11 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 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
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

400

3.50

0.926

พอใจมาก

400

3.50

0.923

พอใจมาก

400

3.60

0.934

พอใจมาก

400

3.52

0.963

พอใจมาก

400

3.48

0.934

พอใจมาก

400

3.41

0.21

พอใจมาก

400

3.53

0.952

พอใจมาก

400

3.66

0.996

พอใจมาก

400

3.53

0.855 พอใจมาก

จากตารางที่ 2.11 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) พบวามี
ความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย3.53) เมื่อพิจารณาเป@นรายประเด็น พบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย3.66) รองลงมาคือ มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิ จ กรรม(คาเฉลี่ ย 3.60) และผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมนํ าไปสู การแกไขปL ญ หาของ
ประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย3.53) ตามลําดับ โดยมีการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด(คาเฉลี่ย3.41)
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7.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส/วนร/วม มีโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 33.5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1.5 โครงการ และไมไดดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 11
โครงการ ดังนี้
โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

1
2
3
4

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดตาก
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปLญหาและสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก
โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่นในจังหวัดตาก
โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหาร/ผูนําทองถิ่น
ในจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน
กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆ และประชาชน
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน
โครงการรวมพลังสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
แบบบูรณาการจังหวัดตาก
โครงการศูนยบริการและชวยเหลือดานกฎหมายของ อบจ.ตาก
โครงการสัมนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
และอปท. อื่นๆ
โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจางและพนักงานจางของอบจ.ตาก
โครงการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง
ของ อบจ.ตาก
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก
หลักสูตร"การสรางขวัญและกําลังใจ"
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก
หลักสูตร"วินัยเบื้องตนสําหรับบุคลากรอบจ.ตาก"

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

งบประมาณที่ใช#
จริง
177,327.50
11,300
9,109
63,161
237,850
599,680
3,756,800
199,500
1,000,000
360,854
313,000
65,415
54,770
119,231
40,668
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

19
20

โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
โครงการฝsกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา
ของบุคลากร อบจ.ตาก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก
โครงการฝsกอบรมเพื่อพัฒนาศัยภาพประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ตาก
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ
โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก
โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก
โครงการจัดทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก
โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป
โครงการจัดทําปKายประชาสัมพันธ(คัตเอาท)
การจัดทําคําถวายพระพรวันพอ/วันแมลงหนังสือพิมพทองถิ่น
โครงการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบจ.ตาก
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัดฯ
-โตuะพับเอนกประสงคขาพับเหล็กชุบโครเมี่ยม
-โตuะประชุมหัวทายครึ่งวงกลมขนาดไมนอยกวา 18 ที่นั่ง
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
- มานตัดอากาศ
- รถสวนกลาง (รถโดยสาร)ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง
- รถสวนกลาง (รถบรรทุก) เครื่องยนตดีเซล ขนาด 1 ตัน
- ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต หมายเลข กข 6240 ตาก
กองการเจ#าหน#าที่
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร
- จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED) 40นิ้ว
- จัดซื้อตูเย็นขนาด 9 คิว
- จัดซื้อกลองถายรูปพรอมอุปกรณ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

งบประมาณที่ใช#
จริง
134,255
747,958
89,105
568,568
456,000
155,600
70,000
98,000
94,500
680,450
110,000
127,651
70,000
90,000
50,000
28,000
49,560
1,294,000
931,000
96,600
14,800
24,990
14,490
29,900
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โครงการแล#วเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ

34

กองแผนและงบประมาณ
-เครื่องคอมพิวเตอร แบบ 1
-เครื่องสํารองไฟฟKา
- เครื่องพิมพ Multifurction แบบฉีดหมึก (inkjet)
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา
กองคลัง
-ตูรางเลื่อน( ระบบมือผลักรางเลื่อน 6 ตู )
กองช/าง
-จัดซื้อกลองถายรูปและอุปกรณ
-คาจัดซื้อปKายไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม
-คาจัดซื้อวิทยุมือถือชนิดสังเคราะหความถี่ประเภท 2
-จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาดทอดูด8"
-จัดซื้อกลองวีดีโอ
- จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอแข็ง
- จัดซื้อเต็นทขนาดกวาง 4 ม. ยาว 4 ม
โครงการจัดทําโมเดลจําลองผังอาคารสํานักงาน และสนามกีฬาของ อบจ.ตาก

งบประมาณที่ใช#
จริง
66,000
9,000
4,200
5,500
124,000
54,000
30,000
60,000
331,000
13,900
47,500
70,000
194,000
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โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ
ลําดับที่
1
2

โครงการ
โครงการกอสรางปKายประชาสัมพันธโครงเหล็ก
โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัดฯ
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
-รถสวนกลาง (รถบรรทุก) เครื่องยนตดีเซล ขนาด 1 ตัน
- รถสวนกลาง (รถโดยสาร)ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง
- ติดตั้งระบบเซ็นเซอรสัญญาณไฟพรอมปรับปรุงทางเขา-ออกสํานักงาน
อบจ.ตาก
-ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก เหมาซอมแซมหลังคา สนงงอบจ.ตาก
และติดตั้งมิเตอรไฟฟKาทุกสวนราชการ ปรัปปรุงหองประชุมสภา อบจ.ตาก
และปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานและภายนอกอาคาร
กองการเจ#าหน#าที่
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบที่ 1
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบที่ 2
-จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
-จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟKา
กองคลัง
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา
กองช/าง
-จัดซื้อเลื่อยโซยนต
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบที่ 2
-จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก(Inkjet Printer)
-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
-จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS

งบประมาณที่ใช#
จริง
2,400,000
200,000
900,000
1,294,000
550,000
1,500,000

69,000
30,000
4,300
16,000
21,000
12,000
51,100
40,500
90,000
8,600
9,000
30,000
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โครงการที่ไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการอินเตอรเน็ตไรสายสาธารณะ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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หมายเหตุ
- เนื่องดวยโครงการซ้ําซอนกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดใหมีการดําเนิน
โครงการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี
Wifi โดยไมคิดคาใชจายทั่วประเทศ
โครงการสรางจิตสํานึกปกปKองสถาบันของ - เนื่องดวยโครงการซ้ําซอนกับกองอํานวยการรักษา
ชาติ เพื่อสรางความสมานฉันท
ความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ที่ อบจ.อุดหนุน
งบประมาณไปแลว
โครงการสงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย เนื่องดวยยังไมมีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
เลือกตั้งของ อปท.
โครงการ อบจ.สัญจร
-เนื่องดวยบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการเบิกจายได
เพราะ สตง.ทักทวง ไมใชอํานาจหนาที่ อบจ.
โครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ เนื่องดวย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
ลุมน้ําป?ง - ลุมน้ําวัง
2558 ใหสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1
กรมทรัพยากรน้ําเป@นผูรับผิดชอบดําเนินการ
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน - มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานบุคลากรที่เรงดวนเพิ่มขึ้น
ของบุคลากรอบจ.ตาก
จากเดิมเป@นจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการได
หลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการทํางานเป@นสุข"
โครงการจัดการการเลือกตั้งผูบริหารและ - เนื่องดวยยังไมมีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
สภาชิกสภาอบจ.ตาก
เลือกตั้งของ อปท.
โครงการรณรงค ประชาสัมพันธการ
- เนื่องดวยยังไมมีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
เลือกตั้งฯ หรือการลงประชามัติ
เลือกตั้งของ อปท.
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ อบจ.ตาก - เนื่องดวยคณะรัฐบาลไดแจกกลองดิจิตอลทีวีฟรีใหกับ
ทางเคเบิ้ลทีวี
ทุกครัวเรือน
โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการ
- เนื่องดวยสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตากใชพื้นที่
บริหารสวนจังหวัดตาก
ดําเนินการ
โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการ
- เนื่องดวย ขอมูลในการจัดทํารายงานยังไมสมบูรณ
ปฏิบัติงานประจําป;
ในป;งบประมาณ จึงขอดําเนินการในตนป;งบประมาณ
2559

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม ในประเด็นตางๆ ดังตาราง
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ตารางที่ 2.12 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารการเมือง 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
แกไขปLญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

จํานวน
(คน)

S.D.

แปลผล

500

3.91

0.651

พอใจมาก

500

3.87

0.627

พอใจมาก

500

3.86

0.695

พอใจมาก

500

3.80

0.683

พอใจมาก

500

3.73

0.628

พอใจมาก

500

3.57

0.744

พอใจมาก

500

3.77

0.746

พอใจมาก

500

3.80

0.772

พอใจมาก

500

3.79

0.693 พอใจมาก

จากตารางที่ 2.12 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการเมือง และการมีสวนรวม) พบวามีความพึงพอใจมาก(คาเฉลี่ย3.79 )
เมื่อพิจ ารณาเป@นรายประเด็ น พบวา มี การเป? ดโอกาสใหประชาชนมีส วนรวมในการเสนอโครงการ/กิ จกรรม
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย3.91) รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม (คาเฉลี่ย3.87) และมีการเป?ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม(คาเฉลี่ย3.86)
ตามลําดับ โดยมีการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด(คาเฉลี่ย3.57)
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บทที่ 3
ข#อเสนอแนะในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2558
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และ
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 3 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมี
จํ า นวนโครงการรวมทั้ ง สิ้ น 217 โครงการ งบประมาณ 186,408,600 บาทนํ า มาบรรจุ ใ นขอบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจํ า ป; ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จํ า นวน 193 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
162,471,870 บาท และไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 152 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 19.5 โครงการ
และไมไดดํ าเนิ น การ 21.5 โครงการดั งนั้น เพื่ อใหการดํ า เนิน งานตามแผนพั ฒ นาสามป; มีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรนําขอมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามป;
และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณตอๆไป โดยเฉพาะโครงการที่ไมไดดําเนินการในป;ที่ผานมา
2. ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหเป@นระบบและมีรูปธรรมยิ่งขึ้น สามารถเป@นเครื่องมือสําคัญ
ที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
3. แตละสวนราชการที่รับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนา ควรเรงรัดการดําเนินงานใหเป@นไปตามแผน
ดําเนินงานที่กําหนด
4. ควรมีการกําหนดเปKาหมาย ผลผลิต ผลลัพธของโครงการ และมีการรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้ง
ปLญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อที่จะไดเป@นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
5. การจัดทําแผนดําเนินงาน ควรจัดทําขั้นตอนการดําเนินโครงการ รายละเอียดโครงการโดยเฉพาะใน
สวนของวัตถุประสงค เปKาหมาย และวิธีการดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
6. ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาใหครบทุกแนวทางการพัฒนา
7. การกําหนดโครงการในแผนพัฒนาควรเป@นโครงการริเริ่มที่ใหผลงานหรือผลลัพธที่มีความยั่งยืนและ
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับจุดมุงหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่ไดตั้งไวซึ่งจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
8. เพื่อใหไดรับขอมูลที่เป@นจริง มีความนาเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร ควรขอความรวมมือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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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. มีการรวบรวมขอมูลและปLญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล

/

8. มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

/

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ

/

การพัฒนาทองถิ่น
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

/

ศักยภาพของทองถิ่น
11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ไม/มี

/

ยุทธศาสตรจังหวัด
12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

/

13.มีการกําหนดเปKาหมายการพัฒนาทองถิ่น

/
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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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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;
ยุทธศาสตร.
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษ ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารการเมือง และการมีสวนรวม
รวม

ป 2558
จํานวน
โครงการ
13

ป 2559

จํานวน
โครงการ
2,074,000
10

งบประมาณ

ป 2560

จํานวน
โครงการ
1,674,000
14

งบประมาณ

งบประมาณ
2,224,000

28

23,486,000

17

11,265,000

23

59,865,000

37

48,640,000

12

22,900,000

96

206,676,200

16

12,180,000

12

5,200,000

22

11,350,000

27

30,642,000

22

22,550,000

22

22,650,000

10

3,300,000

8

2,600,000

8

2,600,000

50

23,816,100

40

25,392,000

45

47,972,000

181

144,138,100

121

91,581,000

230

353,337,200
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป; พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร.การพัฒนา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกีฬา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
การเมือง และการมีสวนรวม
รวม

จํานวน
โครงการ

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

13

12

0

1

26

23

1

2

49

31

17

1

16

12.5*

0

3.5*

28

28

0

0

15

12

0

3

46

33.5*

1.5*

11

193

152

19.5

21.5

