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คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ข�อ 29(3) กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัด
ตาก มีหน�าท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย�างน�อยป;ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป;  ท้ังนี้ให�
ป?ดประกาศโดยเป?ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน ดังนั้นเพ่ือให�เป@นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 องค การบริหารส�วนจังหวัดตากจึงได�จัดทํารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประจําป; พ.ศ.2558  

  องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ขอขอบคุณทุกท�าน ทุกภาคส�วนท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดตากประจําป;  พ.ศ.2558 ให�เป@นไปด�วยความเรียบร�อย 
สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค  และหวังเป@นอย�างยิ่งว�ารายงานฉบับนี้จะเป@นประโยชน ต�อการกํากับการปฎิบัติงาน
และการบริหารราชการขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก  โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล มา
ปรับปรุง การดําเนินงานและการพัฒนาท�องถ่ินจังหวัดตากให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการด�านสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�มากยิ่งข้ึนต�อไป 

 

องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

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

โครงการท่ีดําเนินการอยู�  โดยท่ี  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให�
ข�อมูลปKอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปLญหาท่ีกําลังเผชิญอยู� และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
หากโครงการมีระบบการติดตามท่ีดีแล�ว จะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุนดําเนินงานต�าง ๆ เช�น การให�
ข�อมูลปKอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปKาหมายของโครงการต�าง ๆ การระบุปLญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอ
ทางแก�ปLญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ�มเปKาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของส�วนต�าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

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

   จากท่ีกล�าวมาข�างต�น ถึงแม�ว�าองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีดีเท�าไรก็ตาม 
แต�หากไม�สามารถบ�งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได� ก็ไม�สามารถท่ีจะบ�งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนา
ท�องถ่ินได� ดังนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป@นเครื่องมือสําคัญท่ีช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป@นตัวบ�งชี้ว�า ผลจากการดําเนินงานเป@นไปตามหรือบรรลุเปKาหมายหรือไม� 
อย�างไร เพ่ือนําข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ขยายขอบเขต หรือแม�แต�ยุติการดําเนินงาน 

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

ระบบติดตามและประเมินผลไม�อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ก�อนหน�าท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป@นเหมือนบริบทท่ีย�อมจะส�งผลต�อการบริหารแผนพัฒนา และจะส�งผลต�อ
การติดตามและประเมินผลด�วยเช�นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพ
ดังนี้ 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มต�นของระบบการติดตามว�า
เริ่มต�นจากการได�รับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุ�งเน�นการติดตามการใช�ทรัพยากรเม่ือเทียบกับเวลา 
(Input Monitoring) และการติดตามความก�าวหน�าของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปKาหมายท่ีกําหนดไว� 
(Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเป@นการสร�างระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสู�การปรับปรุงแก�ไข
ในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให�งานดําเนินต�อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาว�า    เม่ือผลท่ี
เกิดข้ึนท้ังในส�วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ  (Outcome) ว�าเป@นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายหรือเป@นไปตาม
วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว�ล�วงหน�าเพียงใด อย�างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได�รับผลกระทบจากการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ�าได�แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล�องและเอ้ือต�อการติดตามและประเมินผล ก็จะทําให�
ระบบการติดตามและประเมินผลทําหน�าท่ีของระบบต�อไปได� หากแผนไม�เอ้ือต�อการติดตามและประเมินผล เช�น 
ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม�ได�ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําให�ระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกล�าวมีปLญหาได� 

3.องค.ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 3 ส�วนหลักคือ 1.ส�วนปLจจัย

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

 
 
 

ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคมทอ้งถิ�น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ 

- แบบรายงานที� 1  

แบบช่วยกาํกบัการ

จดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ 

กระบวนการ 

- แบบรายงานที� 2 แบบ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

ผลผลิต 

- ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผน 

ในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- แบบรายงานแบบที� 3/1 

และ 3/2 แบบรายงานผล

ความพึงพอใจต่อผลการ

ดาํเนินงานของ อปท. 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

-  Input Monitoring 

-  Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-  ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย

ของแผน 

-  การเปลี�ยนแปลงของทอ้งถิ�นในภาพรวม 
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1.ส/วนป0จจัยนําเข#า (Input)   
คือปLจจัยท่ีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมี เพ่ือนําเข�าสู�ระบบติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันได�แก� แผนยุทธศาสตร  ผู�ประเมิน ผู�ถูกประเมิน และเครื่องมือ          
ในการประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหน�วยติดตามและประเมินผลต�อปLจจัยนําเข�าก็คือ การเป@นผู�วิเคราะห แผน
ยุทธศาสตร  ซ่ึงเป@นเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินแผนยุทธศาสตร ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยตนเอง   ครั้งนี้ 
ได�แก� แบบรายงานท่ี 1  แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป@นการ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาว�าใช�กระบวนการครอบคลุมทุกข้ันตอนหรือไม� อย�างไร 

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

ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน”  ได�กําหนดเป@นการติดตาม
รายไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – 
มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต�ละป; โดยการติดตามดังกล�าว  เป@นการติดตามผล     
ข้ันกลางของแผนยุทธศาสตร  ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนนี้เป@นช�วงท่ีทําให�ทราบว�า แผนยุทธศาสตร ท่ีได�กําหนดไว�
ดีหรือไม� สามารถวัดได�จริงหรือเปล�า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช�วงของแผนยังสามารถเป@น “สัญญาณเตือนภัย
ล�วงหน�า” ว�าแผนยุทธศาสตร ท่ีได�กําหนดไว�สามารถเป@นไปตามเปKาหมายท่ีต้ังไว�ได�หรือไม� เพ่ือให�บุคลากรท่ี
เก่ียวข�องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู�การบรรลุแผนท่ีกําหนด 
ไว�ได� ซ่ึงการรวบรวมข�อมูลในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามผลการดําเนินงาน 
ได�แก� แบบรายงานท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด�วยการ
ติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปLญหาและอุปสรรคในการใช�งาน 

3.ส/วนของการประเมินผลลัพธ. (Output, Goal)  
เป@นการติดตามผลช�วงสุดท�าย หรืออาจถูกเรียกว�า “การประเมินแผนยุทธศาสตร ” ซ่ึงแสดงให�เห็น

ว�าเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร ท่ีผ�านมาแต�ละป; ผลท่ีเกิดข้ึนเป@นไปตามเปKาหมายท่ีได�กําหนดไว�
หรือไม� รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือเป@นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ของท�องถ่ิน
ในแผนต�อไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใช�ประเมินผลลัพธ   ได�แก� แบบรายงานแบบท่ี 3/1 เป@นแบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน ได�แก� ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง ต�อ
ผลการดําเนินงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/2) ความพึงพอใจ
ของผู�ท่ีเก่ียวข�อง ต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก   
(ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/2)  

4.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      

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

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

โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

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

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

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ในการนี้ องค การบริหารส�วนจังหวัดตากได�มีคําสั่งท่ี 260/2558   ลงวันท่ี  10 มีนาคม 2558   

เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก และคําสั่งท่ี 
581/2558 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558   เรื่อง แต�งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกอบด�วย 
               1.นายนิรันดร        หงษชาติ  ประธานสภา อบจ.ตาก        ประธานคณะกรรมการฯ 

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

นอกจากนี้  กรมส�ง เสริมการปกครองส�วนท�อง ถ่ิน ได�จัดทํา คู� มือ “การติดตามและประเ มิน 
ผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการแนะนํา
แนวทางในการติดตามและประเมินผลขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�วางระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนพัฒนาได�อย�างเป@นรูปธรรม ดังนั้น ในการดําเนินการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จึงได�ปฏิบัติตามแนวทางในคู�มือดังกล�าว 

5.วิสัยทัศน. พันธกิจ และยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก 
5.1 วิสัยทัศน. 

“องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก เป@นศูนย กลางการพัฒนา 
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี   เพ่ือประโยชน สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 
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5.2 พันธกิจ 
  องค การบริหารส�วนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาท�องถ่ิน   ตามกรอบ
อํานาจหน�าท่ี และภารกิจขององค การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีมุ�งเน�นให�เกิดประโยชน สุขของประชาชน ในการแก�ไข
ปLญหา และตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพันธกิจการพัฒนา
องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก  เป@นการกําหนดสิ่งท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดตากจะต�องดําเนินการเพ่ือให�
บรรลุวิสัยทัศน ท่ีกําหนดไว� องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จึงได�กําหนดพันธกิจไว� ดังนี้ 
  1) ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชนอย�างม่ันคงและยั่งยืน  
  2) ส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรม 
  3) ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และส�งเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ 
  4) พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ให�ได�มาตรฐานเพียงพอต�อความต�องการของ
ประชาชน และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก 
  5) ส�งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อย ความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพย สิน      
และปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  6) ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด�านสาธารณสุข การปKองกันโรค และการแก�ไขปLญหายา
เสพติด รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส 
  7) ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  
  8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท�องถ่ินอันดีงามและคงไว�ซ่ึง
เอกลักษณ ของท�องถ่ิน 
  9) ส�งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ  ฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
  10) ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมทางการบริหาร การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสร�างศักยภาพองค กรให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

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

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

    พิเศษสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
2) ยุทธศาสตร.การส/งเสริมการท/องเท่ียวและกีฬา 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
  2. การประชาสัมพันธ การท�องเท่ียวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดด�านการท�องเท่ียว 
  3. พัฒนาบุคลากร และบริการด�านการท�องเท่ียว 
  4. ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 
  5. ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ กีฬาให�ได�มาตรฐาน 
  6. ส�งเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด�านกีฬา 

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

1. ส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟKา    
สาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�าเซลล  

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

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

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

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

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

    และสิ่งแวดล�อม 
  3. ส�งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ 

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

1.  การวางแผนงบประมาณ 

  องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
โดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็น(ระดับจังหวัด)
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป; เพ่ือรับฟLงปLญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามป;ต�อไป 

  องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกาศใช�แผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) เม่ือวันท่ี   
30 มิถุนายน 2557 โดยได�กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) ไว�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร. 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 

13 2,074,000 10 1,674,000 14 2,224,000 

2.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 

28 23,486,000 17 11,265,000 23 59,865,000 

3.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
โครงสร�างพืน้ฐาน 

37 48,640,000 12 22,900,000 96 206,676,200 

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

16 12,180,000 12 5,200,000 22 11,350,000 

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

27 30,642,000 22 22,550,000 22 22,650,000 

6.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การอนุรักษ  ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

10 3,300,000 8 2,600,000 8 2,600,000 

7.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการ
บริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม 

50 23,816,100 40 25,392,000 45 47,972,000 

รวม 181 144,138,100 121 91,581,000 230 353,337,200 
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แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร. 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร.ท่ี 2  การส/งเสริมการ
ท/องเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2              
การประชาสัมพันธ การท�องเท่ียว
จังหวัดตาก และพัฒนาตลาดด�าน   
การท�องเท่ียว 

 
 

1 700,000 - - - - 

      

      ยุทธศาสตร.ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1          
ส�งเสริม พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท�าและระบายน้ํา ระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�า
เซลล  
แนวทางการพัฒนาท่ี 2                 
พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�ง
น้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4              
พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงาน
ด�านขนส�ง และการปKองกันบรรเทา
สาธารณะภัย 

 
 

18 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

18,970,000 
 
 
 
 

970,000 
 
 
 

180,500 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

      
ยุทธศาสตร.ท่ี 6  การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล#อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  
สร�างความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 
4 

 
450,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมท้ังส้ิน 25 21,270,500 - - - - 
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แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร. 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร.ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
ส�งเสริม พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท�า และระบายน้ําระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�า
เซลล  
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�ง
น้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

 
5 

 
 
 
 

1 
 
 

 
1,500,000 

 
 
 
 

10,000,000 
 

 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

300,000 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 
 

ยุทธศาสตร.ท่ี 5  การพัฒนาด#าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
ส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปLญญาท�องถ่ิน 

1 1,000,000 - - - - 

ยุทธศาสตร.ท่ี 6  การพัฒนาด#านการ
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล#อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
สร�างความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 
1 

 
100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ยุทธศาสตร.ท่ี 7  การพัฒนาด#านการ
บริหาร การเมือง และการมีส/วนร/วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
การพัฒนาองค กรโดยยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล สู�สากล 

1 900,000 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 9 13,500,000 2 10,300,000 1 10,000,000 
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แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

 

ยุทธศาสตร. 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร.ท่ี 3  การพัฒนาด#าน
โครงสร#างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
ส�งเสริม พัฒนาปรับปรุง ซ�อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท�า และระบายน้ําระบบ
ไฟฟKาสาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�า
เซลล  

1 
 
 

 
7,000,000 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 1 7,000,000 - - - - 
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2.การจัดทํางบประมาณ 
  องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณประจําป;งบประมาณ           
พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  2557 โดยได�สรุปข�อมูลงบประมาณรายรับ – รายจ�ายขององค การบริหาร
ส�วนจังหวัดตาก ไว�ดังนี้ 

รายรับ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558    
 

รายรับ 
ประมาณการ รายรับจริง 

ป� 2558 ป� 2558 
หมวดภาษีอากร 

 
 

1. ภาษีบํารุง อบจ.จากการค�ายาสูบ 14,300,000 16,101,485.28 
2.ภาษีบํารุง อบจ.จากการค�านํ้ามนั/กuาซ - 267,558.13 

รวมหมวดภาษีอากร 14,300,000 16,369,043.41 
หมวดค/าธรรมเนียม ค/าปรับและใบอนุญาต 

 
 

1. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประมวลกฏหมายท่ีดินมาตรา 9 50,000 43,997.20 
2. ค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผู�เข�าพักโรงแรม 450,000 582,500 
3. ค�าปรับผิดสัญญา 200,000 1,966,814 

รวมหมวดค/าธรรมเนียม ค/าปรับและใบอนุญาต 700,000 2,593,311.20 
หมวดรายได#จากทรัพย.สิน 

 
 

1. ค�าเช�าหรือบริการสถานท่ี 40,000 84,540 
2. ดอกเบ้ีย 3,300,000 5,468,939 
3. ค�าตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด - - 

รวมหมวดรายได#จากทรัพย.สิน 3,340,000 5,553,479 
หมวดรายได#เบ็ดเตล็ด 

 
 

1. ค�าจําหน�ายเศษของ 59,000 29,640 
2. ค�าขายแบบแปลน 1,150,000 949,000 
3. ค�ารับรองสําเนาและถ�ายเอกสาร 1,000 108 
4. รายได�เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 400,000 413,790 

รวมหมวดรายได#เบ็ดเตล็ด 1,610,000 1,392,538 
หมวดรายได#จากทุน 

 
 

1. ค�าขายทอดตลาดทรัพย สิน 50,000 16,000 
รวมหมวดรายได#จากทุน 50,000 16,000 

หมวดภาษีจัดสรร 
 

 
1. ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต และล�อเลื่อน 105,000,000 103,421,119.23 
2. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 110,000,000 134,184,194.48 
3. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ.อบจ.ร�อยละ 5 25,000,000 29,820,442.50 
4. ค�าภาคหลวงแร� 10,000,000 15,313,550.88 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 250,000,000 282,739,307.09 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000,000 57,795,692 
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000,000 57,795,692 

รวมทุกหมวด 330,000,000 366,459,370.70 
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รายจ/าย ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558    
- รายจ/ายตามแผนงาน 

 

ด#าน/แผนงาน 
ประมาณการ         

ป� 2558 
จ/ายจริง                        
ป� 2558 

ด#านบริหารท่ัวไป   
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 77,281,700 63,455,389.03 
-แผนงานการรักษความสงบภายใน 1,100,000 437,365.80 
ด#านบริการชุมชนและสังคม   
- แผนงานการศึกษา 24,027,840 21,051,675.12 
- แผนงานสังคมสงเคราะห  1,900,000 1,860,000 
- แผนงานเคหะและชุมชน 87,809,960 109,185,615.92 
- แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 18,240,000 17,930,346.50 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 39,991,000 35,777,582.94 
ด#านการเศรษฐกิจ   
-   แผนงานการเกษตร 4,694,000 2,625,038.50 
ด#านการดําเนนิงานอ่ืน   
-    แผนงานงบกลาง 74,955,500 50,161,700.97 

รวมเงินท้ังส้ิน 330,000,000 302,484,714.78 

 

- รายจ/ายตามหมวดรายจ/าย 

หมวด 
ประมาณการ             

ป� 2558 
จ/ายจริง                        
ป� 2558 

1. หมวดงบกลาง 56,584,480 50,161,700.97 
2. หมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 45,377,860 39,455,234.42 
3. หมวดค�าจ�างชั่วคราว 24,833,140 23,758,780.67 
4. หมวดค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 112,009,718 101,923,987.17 
5. หมวดค�าสาธารณูปโภค 4,880,000 4,548,236.75 
6. หมวดเงินอุดหนุน 19,771,602 19,481,634.80 
7. หมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 66,473,200 63,085,140 
8. หมวดรายจ�ายอ่ืน 70,000 70,000 

รวมเงินท้ังส้ิน 330,000,000 302,484,714.78 
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3.รายการเงินอุดหนุน 
ในป; พ.ศ. 2558 องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�อุดหนุนหน�วยงาน องค กรต�างๆ จํานวน  111  

โครงการ งบประมาณ  23,006,000  บาท   ดังนี้   
 

ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
1 สํานักงานเกษตร  

จังหวัดตาก 
โครงการประกวดศูนย บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

24,000 

2 ท่ีทําการปกครอง  
อําเภอพบพระ 

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 

3 เทศบาลเมืองตาก โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ ดวง 3,000,000 
4 ท่ีทําการปกครอง  

อําเภออุ�มผาง 
โครงการจัดงาน "เทศกาลส�งเสริมการท�องเท่ียว 
แผ�นดินดอยลอยฟKา" 

100,000 

5 หอการค�าจังหวัดตาก โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร  150,000 
6 ศูนย อํานวยการพลังแผ�นดิน

เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ตาก (ศพส.จ.ตาก) 

โครงการรวมพลังสร�างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ 

200,000 

7 ศูนย อํานวยการพลังแผ�นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ตาก (ศพส.จ.ตาก) 

โครงการ TO BE  NUMBERONE 500,000 

8 จังหวัดตาก การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตาก 2,000,000 
9 เทศบาลนครแม�สอด 

-โรงเรียนเทศบาล 
วัดบุญญวาส 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 1,200,000 

10 เทศบาลนครแม�สอด 
- โรงเรียนเทศบาล 
วัดชุมพลคีรี 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 500,000 

11 เทศบาลนครแม�สอด 
- โรงเรียนเทศบาล 
วัดดอนแก�ว 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 500,000 

12 เทศบาลตําบลพบพระ 
- โรงเรียนอนุบาล  
เทศบาลพบพระ 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 120,000 

13 โรงเรียนเด�นไม�ซุงวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 200,000 
14 โรงเรียนยางโองน้ําวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 200,000 
15 โรงเรียนบ�านยางโองนอก โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
16 โรงเรียนบ�านวังไม�ส�าน โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 100,000 
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ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
17 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ยะ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
18 โรงเรียนบ�านท�าอาจ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
19 โรงเรียนบ�านปางส�าน โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
20 โรงเรียนบ�าน 

ห�วยปลาหลด 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 

21 โรงเรียนแม�สอด โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
22 โรงเรียนญาณวิศิษฎ  โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 85,000 
23 โรงเรียนบ�านปูแปK โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 85,000 
24 โรงเรียนบ�านห�วยหินฝน โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 77,500 
25 โรงเรียนบ�านแม�ปะเหนือ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 77,500 
26 โรงเรียนบ�านธงชัย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 75,000 
27 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ตาว 

กลางมิตรภาพท่ี 26 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 

28 โรงเรียนบ�านแม�ตาวใหม� โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
29 โรงเรียนบ�านปูเต�อ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 125,000 
30 โรงเรียนบ�านห�วยบง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
31 โรงเรียนบ�านช�องแคบ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 200,000 
32 โรงเรียนอรุณเมธา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 100,000 
33 โรงเรียนชุมชน 

บ�านพบพระ 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 

34 โรงเรียนบ�านมอเกอ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 150,000 
35 โรงเรียน ตชด. 

บ�านแม�ออกฮู 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 150,000 

36 โรงเรียนบ�านแม�พลู โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
37 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ต�าน 

(ราษฎรบํารุง) 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 

38 โรงเรียนบ�านห�วยนกกก โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 400,000 
39 โรงเรียนบ�านแม�โพ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
40 โรงเรียนบ�านปะหละทะ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 150,000 
41 โรงเรียนบ�านหนองหลวง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 200,000 
42 โรงเรียนชุมชน 

บ�านแม�จะเราบ�านทุ�ง 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 

43 โรงเรียนพบพระวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 300,000 
44 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 70,000 
45 โรงเรียนแม�จะเราวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 90,000 
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ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
46 อบต.พระธาตุ 

- โรงเรียนตชด.จาตุรจินดา 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

47 อบต.วาเล�ย  
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.วาเล�ย  

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60,000 

48 โรงรียนยางโองน้ําวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 

49 โรงเรียนอนุบาลบ�านบ�อไม�
หว�า 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

50 โรงเรียนบ�านคลองสัก โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

51 โรงเรียนบ�านลานมะคร�อ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

52 โรงเรียนบ�านโป�งแดง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

75,000 

53 โรงเรียนบ�านชะลาดระฆัง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

54 โรงเรียนบ�านตลุกป�าตาล โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

55 โรงเรียนโพรงตะเข� โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

56 โรงเรียนบ�านลานห�วยเด่ือ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

57 โรงเรียนบ�านหนองกระทุ�ม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

58 โรงเรียนบ�านน้ําดิบ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

59 โรงเรียนบ�านแม�สลิด โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

100,000 

60 โรงเรียนบ�านห�วยแม�บอน โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

61 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�ยะ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,000 

62 โรงเรียนบ�านสามเงา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50,000 
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ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
63 โรงเรียนบ�านนาโบสถ  

(น�อมมิตรอนุกูล) 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

100,000 

64 โรงเรียนบ�านห�วยม�วง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

65 โรงเรียนบ�านวังตะเคียน โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

130,000 

66 โรงเรียนบ�านหัวฝาย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 

67 โรงเรียนบ�านแม�กุเหนือ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50,000 

68 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�กุน�อย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

69 โรงเรียนบ�านทุ�งมะขามปKอม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

70 โรงเรียนบ�านสันป�าไร�เหนือ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

71 โรงเรียนห�วยน้ํานักวิทยา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

72 โรงเรียนบ�านหม่ืนฤาชัย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

73 โรงเรียนบ�านวาเล�ย  โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

74 โรงเรียนบ�านมอเกอ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

75 โรงเรียนสามัคคีวิทยา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

76 โรงเรียนปรอผาโด� โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

77 โรงเรียนแม�ปะวิทยาคม โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

90,000 

78 ทต.ท�าสายลวด 
(ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก) 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 

79 ทต.แม�ตาว 
(ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก) 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 
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ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
80 อบต.ท�าสายลวด 

(ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก) 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 

81 อบต.แม�ปะ 
(ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก) 

โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 

82 โรงเรียนอนุบาลตาก โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 200,000 
83 โรงเรียนศรีวิทยา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 90,000 
84 โรงเรียนบ�านศรีคีรีรักษ  โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 
85 โรงเรียนบ�านห�วยกะโหลก โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 90,000 
86 โรงเรียนบ�านแม�ตาวใต� โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 
87 โรงเรียนชุมชนบ�านแม�กุน�อย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 90,000 
88 โรงเรียนบ�านวังผา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 90,000 
89 โรงเรียนไทยราษฎร คีรี โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 150,000 
90 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 150,000 
91 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 100,000 
92 โรงเรียน ดชต. 

บ�านแม�ออกฮู 
โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 90,000 

93 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 90,000 
94 โรงเรียนบ�านแม�วะหลวง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 50,000 
95 โรงเรียนบ�านหนองนกป;กกา โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 75,000 
96 โรงเรียนวัดพระธาตุน�อย โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 50,000 
97 โรงเรียนบ�านสันป�าไร� โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 90,000 
98 โรงเรียนบ�านยะพอ โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 90,000 
99 โรงเรียนชุมชนบ�านอุ�มผาง โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 90,000 

100 โรงเรียนบ�านแม�ตาว โครงการอุดหนุน โตuะ-เก�าอ้ีนักเรียน 100,000 
101 โรงเรียนบ�านแม�จะเรา 

สองแคว 
โครงการอุดหนุน โตuะ-เก�าอ้ีนักเรียน 90,000 

102 ตชด. ท่ี 34 โครงการพัฒนาโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 

252,000 

103 โรงเรียนบ�านขุนห�วยนกแล โครงการอุดหนุนงบประมาณต�อเติมห�องเรียน 90,000 
104 โรงเรียนแม�กุวิทยาคม โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําห�องสมุด 90,000 
105 โรงเรียนแม�กุวิทยาคม โครงการสร�างแหล�งเรียนรู�ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
35,000 

106 อุดหนุนป�าชุมชน 
บ�านโป�งแดง 

โครงการพัฒนาป�าบ�านโป�งแดง 50,000 
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ลําดับท่ี 
หน/วยงาน/องค.กร 
ท่ีรับการสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน

งบประมาณ 
107 อุดหนุนป�าชุมชน 

บ�านศรีวิชัย 
โครงการพัฒนาป�าบ�านศรีวิชัย 50,000 

108 อุดหนุนป�าชุมชน 
บ�านวังผา 

โครงการจัดทําเส�นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 50,000 

109 ศูนย ปรองดองสมานฉันท 
เพ่ือการปฏิรูปจังหวัดตาก
โดยกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัด
ตาก 

กิจกรรมสร�างความปรองดองสมานฉันท  ตามโครงการ
รวมพลังสร�างความปรองดองสมานฉันท เพ่ือการปฏิรูป
แบบบูรณาการ จังหวัดตากป;งบประมาณ 2558 

1,000,000 

110 เทศบาลเมืองตาก โครงการจัดงานย�อนเวลาสานสัมพันธ ไทย - จีนถ่ินระแหง 1,000,000 
111 จังหวัดทหารบกตาก โครงการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

ให�บริการประชาชน 
2,800,000 
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 4.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก ประจําป� พ.ศ.2558 

จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558 -2560) และ
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก มีโครงการ     
ในแผนฯ จํานวนท้ังสิ้น 217 โครงการ งบประมาณ 186,408,600 บาท บรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน  193  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 162,471,870บาท 
แยกเป@นรายยุทธศาสตร การพัฒนาแต�ละด�าน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงข#อมูลโครงการพัฒนา ประจําป� พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร.การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
(พ.ศ.2558-2560) 

ร#อยละ 

จํานวนงบประมาณ 
(พ.ศ.2558-2560) 

ร#อยละ 
ตามแผนฯ

สามป� 
นํามา
ปฏิบัติ  

ตามแผนฯสามป� นํามาปฏิบัติ 

1. ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 13 13 100 2,074,000 2,024,000 97.59 

2. ด�านการท�องเท่ียวและกีฬา 29 26 89.66 24,186,000 22,701,000 93.86 

3. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 64 49 76.56 87,260,500 67,278,770 77.10 

4. ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 17 16 94.12 12,680,000 11,580,000 91.32 

5. ด�านการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

28 28 100 31,642,000 32,042,000 101.26 

6. ด�านการอนุรักษ  ฟmnนฟู พัฒนา  
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล�อม 

15 15 100 3,850,000 3,850,000 100 

7. ด�านการบริหาร การเมือง และ 
การมีส�วนร�วม 51 46 90.20 24,716,100 22,996,100 93.04 

รวม 217 193 88.94 186,408,600 162,471,870 87.16 

หมายเหตุ : จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) มีโครงการเพ่ิมอีก 1 โครงการ เนื่องจาก     
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากป; 2560 มาดําเนินการในป; 2558  
,ข�อมูลจากแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน�า 13 
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โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จจํานวนท้ังสิ้น   152 โครงการ  อยู�ระหว�างดําเนินการ 19.5 
โครงการ และไม�ได�ดําเนินการจํานวน   21.5   โครงการ แยกเป@นรายยุทธศาสตร การพัฒนาแต�ละด�าน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 แสดงข#อมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป� พ.ศ. 2558  

ยุทธศาสตร.การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล#วเสร็จ 

ระหว/าง 
ดําเนินการ 

ไม/ได# 
ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

13 12 0 1 

2.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

26 23 1 2 

3.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

49 31 17 1 

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข 

16 12.5* 0 3.5* 

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

28 28 0 0 

6.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการอนุรักษ   
ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

15 12 0 3 

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

46 33.5* 1.5* 11 

รวม 193 152 19.5 21.5 
หมายเหตุ: เนื่องจากมีโครงการบางโครงการดําเนินการไม�ครบทุกกิจกรรมทําให�การประเมินผลการดําเนินงาน      

  ไม�เป@นจํานวนเต็ม  

1. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ       มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สามป;(พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน  13  
โครงการ  เป@นเงิน  2,074,000 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป;      
พ.ศ. 2558    จํานวน   13   โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  2,024,000 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  12 
โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) จํานวน  1  โครงการ  

2. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมการท/องเท่ียวและกีฬา  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สามป; (พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน   29  
โครงการ  เป@นเงิน  24,186,000 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป;    
พ.ศ. 2558  จํานวน  26  โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  22,701,000 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน  23 
โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน   2  โครงการ  
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3. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป;         
(พ.ศ. 2558– 2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558 –2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน  64  
โครงการ  เป@นเงิน  87,260,500 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป; พ.ศ. 
2558  จํานวน   49   โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  67,278,770 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  31 
โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน  17 โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน   1  
โครงการ  

4. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป; 
(พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน  17  โครงการ  
เป@นเงิน  12,680,000 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป;  พ.ศ. 2558    
จํานวน   16   โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  11,580,000 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  12.5 โครงการ 
และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน   3.5  โครงการ  

5. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สามป; (พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน  28  
โครงการ  เป@นเงิน  31,642,000 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป;    
พ.ศ. 2558    จํานวน   28  โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  32,042,000 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  28 
โครงการ  

6. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการอนุรักษ.  ฟ̂_นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม      
มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3 จํานวน  15  โครงการ  เป@นเงิน  3,850,000บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ�ายประจําป; พ.ศ. 2558    จํานวน   15   โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  3,850,000บาท  
ดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน  12 โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)จํานวน   3  โครงการ  

7. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส/วนร/วม  มีโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558–2560)  และแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-3  
จํานวน  51  โครงการ  เป@นเงิน  24,716,100 บาท  นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจ�าย
ประจําป; พ.ศ. 2558    จํานวน   46   โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  22,996,100 บาท  ดําเนินการแล�วเสร็จ
จํานวน  33.5  โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน  1.5 โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)
จํานวน   11  โครงการ  
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5.สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค การ

บริหารส�วนจังหวัดตาก  ณ  วันท่ี  16 พฤศจิกายน 2558  รวมท้ังสิ้น   193    โครงการ  เป@นเงินท้ังสิ้น  
162,471,870 บาท  ดังนี้ 

ประเด็นการติดตามด#านระยะเวลา  ปรากฏว�ามีโครงการ/แผนงานท่ีดําเนินการแล�วเสร็จท้ังสิ้น
จํานวน   152 โครงการ  โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ 19.5 โครงการ และโครงการท่ีไม�ได�ดําเนินการ
(ยกเลิกโครงการ) จํานวน  21.5 โครงการ   

ประเด็นการติดตามด#านค/าใช#จ/าย  ปรากฏว�าค�าใช�จ�ายของโครงการดําเนินการแล�วเสร็จเป@นเงิน
ท้ังสิ้น 144,363,167.19 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการท่ีตั้งไว�จํานวน 162,471,870 บาท   

6.สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค.ของยุทธศาสตร.การพัฒนา 
จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการ   ในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) ขององค การ

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

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

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

แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 -3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก   
จํานวน   13 โครงการ งบประมาณ   2,074,000   บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12  โครงการ    
งบประมาณ  1,502,748.50    บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค�าชายแดน 
และเศรษฐกิจพิเศษสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ     
1 และ 2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

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

แผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก    
จํานวน  29  โครงการ งบประมาณ   24,186,000  บาท  การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   24   โครงการ    
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งบประมาณ  20,808,889 บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการประชาสัมพันธ การท�องเท่ียวจังหวัด
ตากและพัฒนาตลาดด�านการท�องเท่ียว  พัฒนาบุคลากร และบริการด�านการท�องเท่ียว ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การท�องเท่ียว   ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ กีฬาให�ได�มาตรฐาน  ส�งเสริมการฝsกอบรม ฝsกสอน
กีฬา และพัฒนาบุคคลด�านกีฬา  และส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข�งขันกีฬาและนันทนาการ ซ่ึงถือว�าบรรลุ
ตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 2, 4, 5, 6 และ 7 ส�วนในข�อ 1 และ 3 ไม�สามารถบรรลุตามแนวทาง       
ท่ีกําหนด 

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

สาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�าเซลล  
3.2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3.3 สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด�านวิชาการ 
3.4 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส�ง และการปKองกันบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป; 

(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก    จํานวน 64  โครงการ 
งบประมาณ 87,260,500 บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน  48 โครงการ  งบประมาณ 61,828,668.85 
บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา 
ระบบไฟฟKา  สาธารณะ และติดต้ังไฟฟKาโซล�าเซลล    พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร   สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด�านวิชาการพัฒนา ปรับปรุง 
บริหารจัดการงานด�านขนส�ง และการปKองกันบรรเทาสาธารณะภัย   ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�
ในข�อ  1, 2, 3 และ 4 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

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

สามป; (พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก  จํานวน 17 
โครงการ งบประมาณ   12,680,000   บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   12.5   โครงการ    งบประมาณ  
10,665,494 บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ  
ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของประชาชน  ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ 
และผู�พิการ  และส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขปLญหายาเสพติด  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด
ไว�ในข�อ 1, 2, 3 และ 4 ตามแนวทางท่ีกําหนด 
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5.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1  ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
5.2  ส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปLญญา

ท�องถ่ิน 
โครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีบรรจุใน

แผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก    
จํานวน  28 โครงการ งบประมาณ  31,642,000 บาท การนําไปปฏิบัติจริง จํานวน  28  โครงการ   
งบประมาณ  26,318,152.34  บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระบบ  และส�งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปLญญา
ท�องถ่ิน  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1 และ 2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

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

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

สิ่งแวดล�อม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหาร
ส�วนจังหวัดตาก  จํานวน 15  โครงการ งบประมาณ  3,400,000  บาท การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน 12 
โครงการ งบประมาณ 1,970,522 บาท ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความตระหนักฟmnนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ส�งเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือข�ายด�านการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และส�งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ  ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ  1, 2 และ 3 ตามแนวทางท่ีกําหนด 

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

แผนพัฒนาสามป;(พ.ศ.2558-2560) และแผนเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก    
จํานวน  51 โครงการ งบประมาณ   24,716,100 บาท   การนําไปปฏิบัติจริงจํานวน   35   โครงการ    
งบประมาณ  21,268,692.50 บาท  ส�วนใหญ�เป@นโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�าน
การเมืองการบริหารทุกภาคส�วน และการพัฒนาองค กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู�สากล ซ่ึงถือว�าบรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1 และ 2 ตามแนวทางท่ีกําหนด 
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7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก 
ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน  ได�กําหนดให�มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามคู�มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การ
ปฏิบัติขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” โดยกําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ได�แก� แบบท่ี 1 การกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินรายไตรมาส  และแบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   ในแบบท่ี 3 
นั้นจะต�องมีการสํารวจความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม และความ
พึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร  โดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจ กําหนดประเด็น          
ความพึงพอใจในภาพรวมจํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแต�ละยุทธศาสตร จํานวน 8 ประเด็น 

องค การบริหารส�วนจังหวัดตาก  ได�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานท้ังใน
ภาพรวม และความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร ท้ัง 7 ยุทธศาสตร   โดยเจ�าหน�าท่ี              
ท่ีรับผิดชอบแต�ละยุทธศาสตร จะดําเนินการจัดส�งแบบสอบถามให�กับกลุ�มเปKาหมายตามรายยุทธศาสตร           
โดยดําเนินการส�งแบบ สอบถามด�วยตนเอง จํานวน 3,500 ฉบับ ได�รับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้นจํานวน 
3,400 ฉบับ คิดเป@นร�อยละ 97.14 สามารถสรุปผลได�ดังนี้                                                                         

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

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ดังตารางท่ี 
2.3 – 2.4 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงข�อมูลความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตาม
ประเด็น  ได�ดังนี้  

การปฎิบัติงาน                                
(ประจําป�งบประมาณ 2558) 

ระดับความพึงพอใจ 
จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

3,400 2.44 0.512 พอใจมาก 

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

3,400 2.37 0.523 พอใจมาก 

3.มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

3,400 2.38 0.515 พอใจมาก 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

3,400 2.34 0.500 พอใจมาก 

5.การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

3,400 2.34 0.538 พอใจมาก 

6.การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3,400 2.37 0.521 พอใจมาก 
7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

3,400 2.41 0.507 พอใจมาก 

8.การแก�ไขปLญหา และการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน 

3,400 2.39 0.522 พอใจมาก 

9.ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

3,400 2.44 0.518 พอใจมาก 

รวม 3,400 2.39 0.517 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.3  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตากในภาพรวม
พบว�า มีความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย 2.39) เม่ือพิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม และประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด (ค�าเฉลี่ย 2.44) รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปLญหาของประชาชนใน
ท�องถ่ิน (ค�าเฉลี่ย 2.41) และการตอบสนองความต�องการของประชาชน(ค�าเฉลี่ย 2.39)ตามลําดับ โดยมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ และมีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด(ค�าเฉลี่ย 2.34) 
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ตารางท่ี 2.4 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามข�อมูลพ้ืนฐาน
ของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ข#อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ไม/พอใจ พอใจ พอใจมาก 

เพศ 
ชาย 

19 
(0.56) 

694 
(20.41) 

444 
(13.06) 

1,157 
(34.03) 

หญิง 
36 

(1.06) 
1,285 
(37.81) 

922 
(27.13) 

2,243 
(65.97) 

รวม 
55 

(1.62) 
1,979 

(58.20) 
1,366  

(40.18) 
3,400 
(100) 

อายุ 
ตํ่ากว�า 20 ป; 

5 
(0.15) 

99 
(2.91) 

81 
(2.38) 

185 
(5.44) 

20-30 ป; 
8 

(0.23) 
324 

(9.53) 
139 

(4.09) 
471 

(13.85) 

31-40 ป; 
18 

(0.53) 
487 

(14.32) 
293 

(8.62) 
798 

(23.47) 

41-50 ป; 
11 

(0.32) 
473 

(13.91) 
308 

(9.06) 
792 

(23.29) 

51-60 ป; 
11 

(0.32) 
382 

(11.23) 
238 

(7.00) 
631 

(18.56) 

มากกว�า 60 ป; 
2 

(0.06) 
214 

(6.29) 
307 

(9.03) 
523 

(15.39) 

รวม 
55 

(1.62) 
1,979 

(58.20) 
1,366  

(40.18) 
3,400 
(100) 
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ตารางท่ี 2.4 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามข�อมูลพ้ืนฐาน
ของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต�อ) 
 

ข#อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ไม/พอใจ พอใจ พอใจมาก 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 

17 
(0.49) 

628 
(18.47) 

515 
(15.16) 

1,160 
(34.12) 

มัธยมศึกษา 
12 

(0.36) 
456 

(13.42) 
352 

(10.36) 
820 

(24.12) 

อนุปริญญา 
8 

(0.25) 
249 

(7.33) 
132 

(3.88) 
389 

(11.44) 

ปริญญาตรี 
15 

(0.43) 
440 

(12.94) 
237 

(6.98) 
692 

(20.35) 

สูงกว�าปริญญาตรี 
3 

(0.09) 
124 

(3.64) 
62 

(1.83) 
189 

(5.56) 

อ่ืน ๆ 
0 

(0.00) 
82 

(2.40) 
68 

(2.01) 
150 

(4.41) 

รวม 
55 

(1.62) 
1,979  

(58.20) 
1,366  

(40.18) 
3,400 
 (100) 

อาชีพ 
รับราชการ 

15  
(0.44) 

314 
(9.23) 

220 
(6.47) 

549 
(16.15) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
6 

(0.18) 
84 

(2.46) 
15 

(0.43) 
105 

(3.09) 

ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 
3 

(0.08) 
295 

(8.68) 
204 

(6.01) 
502 

(14.76) 

รับจ�าง 
12 

(0.35) 
349 

(10.28) 
274 

(8.05) 
635 

(18.68) 

นักเรียน/นักศึกษา 
3 

(0.10) 
172 

(5.07) 
107 

(3.16) 
282 

(8.29) 

เกษตรกร 
14 

(0.40) 
722 

(21.25) 
481 

(14.16) 
1,217 

(35.79) 

อ่ืน ๆ 
2 

(0.06) 
43 

(1.25) 
65 

(1.92) 
110 

(3.23) 

รวม 
55 

(1.62) 
1,979 

(58.22) 
1,366  

(40.18) 
3,400 
(100) 
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จากตารางท่ี 2.4 แสดงความสัมพันธ ระหว�างข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถามกับความพึงพอใจต�อผลการ
ดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัด จําแนกแต�ละด�านดังนี้    

ด#านเพศ  พบว�า ส�วนใหญ�เป@นเพศหญิง มีจํานวน 2,243 คน คิดเป@นร�อยละ 65.97  เม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า เพศชายมีความพึงพอใจ 
จํานวน  694 คน คิดเป@นร�อยละ 20.41  พึงพอใจมาก จํานวน 444 คน คิดเป@นร�อยละ 13.06 เพศหญิง                
มีความพึงพอใจ จํานวน 1,285 คน คิดเป@นร�อยละ 37.81  พึงพอใจมาก จํานวน 922  คน คิดเป@นร�อยละ 
27.13 

ด#านอายุ พบว�า ส�วนใหญ�อายุระหว�าง 31-40 ป; มีจํานวน 798  คน คิดเป@นร�อยละ 23.47 
รองลงมา อายุระหว�าง 41-50 ป; จํานวน 792 คน คิดเป@นร�อยละ 23.29  อายุระหว�าง 51-60 ป; จํานวน 
631 คน คิดเป@นร�อยละ 18.56 อายุมากกว�า 60 ป; จํานวน 523 คน คิดเป@นร�อยละ 15.39  อายุระหว�าง 
20-30 ป; จํานวน 471 คน คิดเป@นร�อยละ 13.85 และตํ่ากว�า 20 ป; จํานวน 185 คน คิดเป@นร�อยละ 5.44 
ตามลําดับ   เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า ช�วงอายุ
ระหว�าง 31-40 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน 487 คน  คิดเป@นร�อยละ 14.32  พึงพอใจมาก จํานวน 293 คน 
คิดเป@นร�อยละ 8.62  ช�วงอายุระหว�าง 41-50 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน 473 คน คิดเป@น   ร�อยละ 13.91 
พึงพอใจมาก จํานวน 308 คน คิดเป@นร�อยละ 9.06 และช�วงอายุระหว�าง 51-60 ป; มีความพึงพอใจ จํานวน  
382 คน คิดเป@นร�อยละ 11.23 และพึงพอใจมาก จํานวน 238  คน คิดเป@นร�อยละ 7.00 ตามลําดับ 

ด#านการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�การศึกษาระดับระดับประถมศึกษา จํานวน 1,160 คิดเป@น 
ร�อยละ 34.12 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 820 คน คิดเป@นร�อยละ 24.12  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 
692 คน คิดเป@นร�อยละ 20.35  ระดับอนุปริญญา  จํานวน 389 คน คิดเป@นร�อยละ 11.44 ระดับสูงกว�า
ปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป@นร�อยละ 5.56 และอ่ืนๆจํานวน 150 คน คิดเป@นร�อยละ 4.41 ตามลําดับ  
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก พบว�า ระดับประถมศึกษา มี
ความพึงพอใจ จํานวน 628 คน คิดเป@นร�อยละ 18.47 พึงพอใจมาก จํานวน 515 คน คิดเป@นร�อยละ 15.16  
ระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจ 456 คน คิดเป@นร�อยละ 13.42 พึงพอใจมาก 352 คน คิดเป@นร�อยละ 
10.36 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ 440 คน คิดเป@นร�อยละ 12.94 และพึงพอใจมาก จํานวน 237 
คน คิดเป@นร�อยละ 6.98 ตามลําดับ 

ด#านอาชีพ พบว�า ส�วนใหญ�อาชีพเกษตรกร จํานวน 1,217 คน คิดเป@นร�อยละ 35.79  
รองลงมาอาชีพรับจ�าง จํานวน 635 คน คิดเป@นร�อยละ 18.68 อาชีพรับราชการ  จํานวน 549 คน คิดเป@นร�อย
ละ 16.15  อาชีพค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว จํานวน 502 คน คิดเป@นร�อยละ 14.76 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
283 คน คิดเป@นร�อยละ 8.32 อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 110 คน คิดเป@นร�อยละ 3.23  และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 105 คน คิดเป@นร�อยละ 3.09 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วน  
จังหวัดตาก พบว�า อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจ จํานวน 722 คน คิดเป@นร�อยละ 21.25  พึงพอใจมาก จํานวน 
481 คน คิดเป@นร�อยละ 14.16  อาชีพรับจ�าง มีความพึงพอใจ จํานวน 349 คน คิดเป@นร�อยละ 10.28       
พึงพอใจมาก จํานวน 274 คน คิดเป@นร�อยละ 8.05  และอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจ จํานวน 314 คน 
คิดเป@นร�อยละ 9.23 พึงพอใจมาก จํานวน 220 คน คิดเป@นร�อยละ 6.47 ตามลําดับ  
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 ๘.ความพึงพอใจต/อผลการดําเนินงานขององค.การบริหารส/วนจังหวัดตากในแต/ละยุทธศาสตร.  
 เกณฑ การประเมินผลความพึงพอใจ 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.61 หมายถึง  มีความพึงพอใจน�อย 
  2.62 – 3.42 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.43 – 4.23 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.24 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตากในแต�
ละยุทธศาสตร ได�ดังตารางท่ี 2.5 – 2.14 

ตารางท่ี 2.5  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตากในแต�ละยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร. 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 500 3.71 0.820 พอใจมาก 
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 500 3.49 0.640 พอใจมาก 
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 500 4.28 0.654 มากท่ีสุด 
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 500 3.72 0.919 พอใจมาก 
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 500 3.84 1.061 พอใจมาก 
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

400 3.53 0.855 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และ              
การมีส�วนร�วม 

500 3.79 0.693 พอใจมาก 

รวม 3,400 3.77 0.806 พอใจมาก 

 จากตารางท่ี 2.5 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดในแต�ละยุทธศาสตร  
ในภาพรวมพบว�ามีความพึงพอใจมาก (ค�าเฉลี่ย 3.77) เม่ือพิจารณาเป@นรายยุทธศาสตร  พบว�า ยุทธศาสตร ท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ได�แก� ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.28) 
รองลงมาคือยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ค�าเฉลี่ย 3.84 ) ,ยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม(ค�าเฉลี่ย 3.79) , ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข (ค�าเฉลี่ย 3.72) , ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ(ค�าเฉลี่ย 3.71) ,
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ค�าเฉลี่ย 3.53)  , และ
ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา(ค�าเฉลี่ย 3.49) ตามลําดับ  
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ในป; พ.ศ.2558  องค การบริหารส�วนจังหวัดตากมีโครงการดําเนินการแยกเป@นรายยุทธศาสตร  
ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร.การพัฒนา ด#านการส/งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  มีโครงการท่ีดําเนินการ       
แล�วเสร็จ 12  โครงการ  และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 1 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 203,829.50 
2 โครงการส�งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 178,358 
3 โครงการภูมิปLญญาไทยทํานา 1 ไร�ได�เงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา 110,189 
4 โครงการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิปLญญาไทยทํานา 1 ไร�ได�เงิน 1 แสนบาท 36,650 
5 โครงการส�งเสริมการผลิตปุ�ยอินทรีย เพ่ือการเกษตรยั่งยืน 134,298 

6 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 
7 โครงการฝsกอบรมการบริหารจัดการสหกรณ  79,310 
8 โครงการประกวดศูนย บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 19,000 
9 โครงการส�งเสริมการพัฒนาเครือข�ายกลุ�มอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก 292,280 

10 โครงการให�ความรู�เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 61,694 
11 โครงการสร�างงานสร�างอาชีพเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 142,838 
12 โครงการส�งเสริมการเลี้ยงโคขุน 94,302 

โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการส�งเสริมการเพาะเลี้ยงและผลิต
กล�วยไม�เพ่ือการค�าจังหวัดตาก 

- เนื่องด�วยมีผู�สนใจเข�าร�วมโครงการเป@นจํานวนน�อยไม�
คุ�มค�าต�อการดําเนินโครงการ 
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จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  องค การบริหาร
ส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและ
อาชีพ  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 
ตารางท่ี 2.6   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 3.70 0.789 พอใจมาก 

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

500 3.75 0.771 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.72 0.818 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.77 0.797 พอใจมาก 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.74 0.832 พอใจมาก 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.60 0.819 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.69 0.873 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.69 0.862 พอใจมาก 

รวม 500 3.71 0.820 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.6 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  ) พบว�ามีความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ มี
ค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย3.77) รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/
กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย3.75) และการเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม(ค�าเฉลี่ย
3.74) ตามลําดับ โดยมีมีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ค�าเฉลี่ย3.60) 
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 2.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการส/งเสริมการท/องเท่ียวและกีฬา    มีโครงการท่ีดําเนินการ   
แล�วเสร็จ  23 โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ  1 โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 2 โครงการ  
ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการประชาสัมพันธ การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 

-จัดทําและติดต้ังปKายไวนิลประชาสัมพันธ แหล�งท�องเท่ียว 
-จัดทําปKาย Roll up รูปภาพ แหล�งท�องเท่ียวจังหวัดตาก 
-จัดประกวดรูปภาพแหล�งท�องเท่ียวจังหวัดตาก 
-จัดบรูทประชาสัมพันธ การท�องเท่ียวจังหวัดตาก 
-จัดทําและติดต้ังปKายไวนิลประชาสัมพันธ การท�องเท่ียวบริเวณถนนวิภาวดี
รังสิต ทางยกระดับดอนเมือง (toll way) มุ�งสู�สนามบินดอนเมือง หรือ 
ถนนสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี (มอเตอร เวย ) 
-จัดจ�างทําแผ�นพับ คู�มือ  แผนท่ี ข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว 

3,410,770 

2 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 3,000,000 
3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 438,000 
4 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร  150,000 

5 โครงการจัดงาน "เทศกาลส�งเสริมการท�องเท่ียวแผ�นดินดอยลอยฟKา" 100,000 
6 โครงการอนุรักษ กล�วยไม�"ข่ีเสือชมช�าง" 349,847 
7 โครงการงานประเพณีต�นกําเนิดกระทงสาย แข�งเรือพายโบราณประจําป; 

2557 อําเภอบ�านตากจังหวัดตาก 
150,000 

8 โครงการพัฒนาสนามกีฬาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
-  ก�อสร�างลานออกกําลังกายกลางแจ�ง 
-  ก�อสร�างรั้วสนามกีฬา อบจ.ตาก 
-  ปรับปรุงอาคารสระว�ายน้ํา 
-  ปรับปรุงซ�อมแซมห�องสุขาชาย-หญิง 

 
3,000,000 

230,000 
389,000 
260,000 

9 ปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิส(เพ่ิมเติม) 1,159,000 
10 ติดต้ังไฟฟKาส�องสว�างสนามกีฬาฟุตบอล 290,000 
11 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ  เพ่ือพัฒนาสนามกีฬา และส�งเสริมกีฬา 

-  จัดซ้ือชุดออกกําลังกายกลางแจ�ง 
-  จัดซ้ือกล�องโทรทัศน วงจรป?ด 
-  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
-  จัดซ้ือเครื่องปL�มน้ําแบบหอยโข�ง 

 
170,000 
245,000 
142,000 

95,000 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
12 ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในสนามกีฬาอบจ.ตาก 

- ปรับปรุงภูมิทัศน รอบอาคารสนามกีฬา 
- ปรับปรุงภูมิทัศน  ถมดินปูหญ�า 

 
145,000 
145,000 

13 โครงการแข�งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับจังหวัด -ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตาก 

95,768 

14 โครงการส�งเสริมจัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติแก�ผู�ทําชื่อเสียง 
ผู�ให�การสนับสนุนหรือทําประโยชน ด�านกีฬาของจังหวัดตาก 

21,600 

15 โครงการแข�งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ 966,020 
16 โครงการแข�งขันกีฬา  อบจ.ตากคัพ 488,500 
17 โครงการแข�งขันกีฬาท�องถ่ินสัมพันธ  (อปท.ตากคัพ) 1,803,317 
18 การสนับสนุนการแข�งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห�งประเทศไทย   

กีฬาเยาวชนแห�งชาติ และกีฬาแห�งชาติ 
244,290 

19 โครงการแข�งขันกีฬาโดยเป@นเจ�าภาพหรือร�วมกับองค กรอ่ืนหรือส�งนักกีฬา 
เข�าร�วมแข�งขันในนาม อบจ.ตากหรือในนามจังหวัดตาก 

94,802 

20 โครงการส�งเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 41,400 
21 โครงการฝsกอบรมพัฒนาบุคลากรด�านกีฬา 99,750 
22 โครงการฝsกอบรมทักษะการเล�นกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ให�แก�นักเรียน นักศึกษา

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก 
99,825 

23 รถไฟนําเท่ียว 1,985,000 

โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ 
 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช#  

1 พัฒนาและอนุรักษ ไม�กลายเป@นหินจังหวัดตาก 1,000,000 
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โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการล�องแพลําห�วยแม�สอง  
อําเภอท�าสองยาง 

- เนื่องด�วยเรือยางชํารุด จึงไม�สามารถดําเนินโครงการ
ได� 

2 โครงการแข�งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ เกมส  - เนื่องด�วยการจัดกิจกรรมต�องได�รับความเห็นชอบจาก
การประชุมสมาพันธ  17 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือกําหนด
วันและสถานท่ี แต�บัดนี้ อบจ.ตากยังไม�ได�รับข�อมูลใน
การจัดการแข�งขัน ประกอบกับใกล�สิ้นป;งบประมาณ 
2558 จึงไม�สามารถดําเนินโครงการได� 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา  
องค การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการส�งเสริม
การท�องเท่ียวและกีฬา  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 
ตารางท่ี 2.7   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 3.36 0.716 ปานกลาง 

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

500 3.43 0.697 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.36 0.716 ปานกลาง 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.38 0.617 ปานกลาง 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.32 0.738 ปานกลาง 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.60 0.538 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.66 0.518 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.80 0.585 พอใจมาก 

รวม 500 3.49 0.640 พอใจมาก 
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จากตารางท่ี 2.7 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา) พบว�ามีความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย3.49) เม่ือ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค�าเฉลี่ย3.80) รองลงมาคือผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 
(ค�าเฉลี่ย3.66) และการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ค�าเฉลี่ย3.60)ตามลําดับ โดยมีการเป?ดโอกาส
ให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด(ค�าเฉลี่ย3.32) 

3.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน    มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 31  
โครงการ  อยู�ระหว�างดําเนินการ  17  โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 1 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางม.1 ต.สามหม่ืน เชื่อม ม.6  

ต.พระธาตุ อ.แม�ระมาด จ.ตาก 
218,500 

2 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ�านคีรีน�อย เชื่อม ม.4    
บ�านซอระแต ต.ช�องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

916,000 

3 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ�านโป�งแดง ต.โป�งแดง   
เชื่อม บ.เด�นไม�ซุง ต.แม�สลิด อ.บ�านตาก จ.ตาก 

367,000 

4 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีตและคสล.        
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0005 บ�านตลุกกลางทุ�ง - บ�านพุสะแก อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1,520,000 

5 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In Place Recyeling สายทางท่ี ตก.ถ 1-0029 
 บ�านต�นผึ้ง – บ�านตีนธาตุ  อ.แม�ระมาด จ.ตาก 

1,872,000 

6 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี ตก.ถ  
1-0010 บ�านยางโองน้ํา – บ�านวังหวาย (อ.บ�านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก 

959,000 

7 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทาง คสล. สายทางท่ีตก.ถ 1-0020   
บ�านใหม�แม�โกนเกน – บ�านห�วยผักหละ อ.แม�สอด จ.ตาก 

1,195,000 

8 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีตโดยวิธPีavement 
In Place Recyeling สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024 บ�านแม�ตาวริมเมย –      
บ�านปากห�วย แม�ปะ  อ.แม�สอด จ.ตาก 

1,679,000 

9 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีต สายทาง ม.7     
บ.หนองกระโห� ต.ไม�งาม เชื่อมต�อ ต.น้ํารึม  อ.เมืองตาก จ.ตาก 

750,000 

10 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ม.1  
บ.วังประจบ ต.วังประจบ เชื่อมตําบลโป�งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1,567,000 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
11 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีต  และ คสล.     

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0028 ทางเข�าบ�านแม�ละเมา - บ�านปางส�าน อ.แม�สอด  
จ.ตาก 

998,000 

12 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@น ผิวทาง คสล.สายทาง ม.6 บ.หนองกระทุ�ม  
ต.โป�งแดงอ.เมืองตาก เชื่อม บ.เด�นไม�ซุง  ต.แม�สลิด อ.บ�านตาก จ.ตาก 

728,000 

13 โครงการถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟKาส�องสว�าง ชนิดความสูง 9.00 เมตร 
สายทาง ถนนพหลโยธิน (สายเก�า) ม.7 ต.ตากออก เชื่อม ทต.บ�านตาก  
อ.บ�านตาก จ.ตาก 

1,380,000 

14 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู�ท่ี 4 บ�านสันดินแดง 
 ตําบลท�องฟKา เชื่อม หมู�ท่ี 6 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 

680,000 

15 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ�านนาโบสถ  เชื่อม  
บ�านหนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 

908,000 

16 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ�านแม�ปะบ�านสัน หมู�ท่ี 8  
ตําบลแม�ปะเชื่อมต�อเขตเทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

770,000 

17 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลแม�กลอง เชื่อมต�อ หมู�ท่ี 1 
บ�านอุ�มผาง ตําบลอุ�มผาง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

980,000 

18 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมู�ท่ี 4 บ�านยะแมuะเหนือ เชื่อมต�อ
อบต.อุ�มผาง อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

675,000 

19 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ�านแหลมแค เทศบาลเมืองตาก เชื่อมเทศบาลตําบลไม�งาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

480,000 

20 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

954,770 

21 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหมู�ท่ี 4 บ�านลานสาง ตําบลแม�ท�อ เชื่อมตําบลหนองหลวง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

560,000 

22 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางริมป?ง ตําบลหนองบัวใต� เชื่อม ตําบลแม�ท�อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

731,000 

23 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนสมัครสรรพการ ตําบลแม�สอด เชื่อมตําบลพระธาตุผาแดง  
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก 

750,000 

24 โครงการปรับปรุงระบบประปาม.1 ต.แม�สลิด อ.บ�านตาก  จ.ตาก 507,000 
25 การอบรมสัมมนาการทบทวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดตาก 99,928 
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จริง  
26 โครงการฝsกอบรมเสริมสร�างประสิทธิภาพกลุ�มเครือข�ายกู�ภัยจังหวัดตาก 95,811.80 
27 โครงการปKองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาล 49,210 
28 โครงการเสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 292,344 
29 โครงการช�วยเหลือราษฎรผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 1,860,000 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานปรับปรุง ซ�อมแซมถนน(โดยใช�เครื่องจักรกลพร�อมน้ํามันเชื้อเพลิงของ 
อบจ.ดําเนินการ) 
อําเภอเมืองตาก 
- 30.1 ลอกวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลองระบายน้ําสาธารณะบริเวณ
ด�านหลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(ทต.ไม�งาม) 
- 30.2 ขุดสระกักเก็บน้ํา ขนาด 30x50 เมตร จํานวน 2 บ�อ เพ่ือใช�
ประโยชน ในศูนย การเรียนรู�แบบถาวร และปรับปรุงแนวคันสนามยิงปmนเพ่ือให�
เกิดความปลอดภัยมากข้ึนในการใช�ฝsกอาวุธ  ในการดําเนินการสร�างศูนย การ
เรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ(อบต.น้ํารึม) 
- 30.3 ขุดลอกคลองดินระบายน้ํา หมู� 6 ตําบลไม�งาม อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก(ทต.ไม�งาม) 
- 30.4 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลหนองบัวเหนือ  อําเภอเมือง เชื่อมตําบล 
ทุ�งกระเชาะ อําเภอบ�านตาก และจาก ตําบลหนองบัวเหนือ  อําเภอเมือง  
เชื่อม ตําบลป�ามะม�วง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.ป�ามะม�วง) 
- 30.5 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลน้ํารึม เชื่อม ตําบลโป�งแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก (อบต.โป�งแดง) 
- 30.6 ปรับปรุงถนนลูกรัง ตําบลน้ํารึม เชื่อม ตําบลไม�งาม และตําบลน้ํารึม
เชื่อม ตําบลตลุกกลางทุ�ง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.น้ํารึม) 
- 30.7 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู� 6 บ�านแพะ ตําบลไม�งาม เชื่อม ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.ไม�งาม) 
- 30.8 ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างร�านค�าชุมชน หมู� 13 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก (อบต.วังหิน) 
- 30.9 ขุดลอกฝายเก็บกักน้ําบริเวณกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
34 ตําบลหนองบัวใต� เชื่อมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ตาก ตําบลแม�ท�อ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.แม�ท�อ) 
- 30.10 ขุดลอกลําคลองแม�ระกา หมู� 6 บ�านหนองกระทุ�ม(ผาร�อง)  
ตําบลโป�งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก(อบต.โป�งแดง) 
- 30.11พัฒนาพ้ืนทีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(ปรับปรุงพ้ืนท่ีเกาะกลางแม�น้ําป?ง จํานวน 2 เกาะ) ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก(สนง.จ.ตาก) 
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30.12 ขุดลอกหรือขุดขยายสระขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา  หมู� 7 
บ�านตลุกมะขาม ตําบลโป�งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.โป�งแดง) 
30.13 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ�านห�วยเหลือง หมู� 5 ตําบลแม�ท�อ 
อําเภอเมือง เชื่อมต�อบ�านผาผึ้ง หมู� 6  ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า  
จังหวัดตาก (อบต.แม�ท�อ) 

70,000 
 

304,418 
 

อําเภอวังเจ#า 
30.14 ปรับปรุงซ�อมแซมทางสัญจรในพ้ืนท่ีตําบลประดาง สายทางท่ี  
ตก.ถ. 1-0002 บ�านหนองปรือ - บ�านวังเจ�า และบริเวณจุดรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ  2558 
(คําสั่งจังหวัดตาก) 
30.15 ปรับปรุงทางเบ่ียงลอดใต�สะพานคลองม�วง บริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 1 กม. ท่ี 508+700 หมู� 5 บ�านท�าตะคร�อ  ตําบลประดาง  
อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก ระยะทาง 1,000 เมตร(อบต.ประดาง) 
30.16 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ�านนาโบสถ  - บ�านท�าทองแดง 
ตําบลนาโบสถ  เชื่อมต�อ บ�านหนองปลาไหล ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า 
จังหวัดตาก (อบต.เชียงทอง) 
30.17 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนดินลูกรัง สายทาง หมู� 2 บ�านคลองเชียงทอง
ตําบลประดาง เชื่อมต�อ หมู�ท่ี 6 บ�านใหม�พรสวรรค  ตําบลนาโบสถ   
อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก(อบต.ประดาง) 
30.18 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทางหินตะเพิง  หมู�ท่ี 4 บ�านนาโบสถ 
ตําบลนาโบสถ  เชื่อมต�อ หมู�ท่ี 3 บ�านประดาง ตําบลประดาง อําเภอวังเจ�า 
จังหวัดตาก(อบต.นาโบสถ ) 
30.19 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ�านสบยมใต� บ�านเด�นคา และบ�านเด�นวัว
ตําบลเชียงทอง เชื่อมต�อ บ�านทุ�งกง ตําบลประดาง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
(อบต.เชียงทอง) 
30.20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ�านท�าทองแดง ตําบลนาโบสถ  เชื่อมต�อ 
บ�านผาผึ้ง และบ�านศรีคีรีรักษ  ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
(อบต.เชียงทอง) 
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จริง  
 

อําเภอบ#านตาก 
30.21 ซ�อมแซมถนนลาดยาง และตัดหญ�าบริเวณสองข�างทาง  
- สายทางท่ี ตก.ถ.1-0019 บ�านแม�บอน - บ�านตะฝL�งสูง  อําเภอบ�านตาก 
จังหวัดตาก 
- สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014 บ�านวังไคร� - บ�านสองแคว และ 
- สายทางตก.ถ 1-0033 บ�านยางโองน้ํา - บ�านวังหวาย อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 
30.22 "คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง"โดยการกําจัดวัชพืช
ผักตบชวา และขุดลอกตะกอนดินในลําคลองปากล�องลี่ หมู� 1-6 ตําบลเกาะ
ตะเภา อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก(อบต.เกาะตะเภา) 
30.23 ปรับปรุงท่ีดินสาธารณะสมบัติของแผ�นดินประเภทพลเมืองใช�ร�วมกัน
เพ่ือดําเนินการขุดสระน้ําให�เป@นแก�มลิง และนําดินท่ีขุดไปปรับพ้ืนท่ี โดยรอบ
ให�เป@นลานออกกําลังกาย หมู� 5 ตําบลสมอโคน อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
(อบต.สมอโคน) 
30.24 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง หมู� 9 ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ�านตาก
จังหวัดตาก (อบต.เกาะตะเภา) 
30.25 ปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารเรียนเดิมของโรงเรียนบ�านฉลอมตําบลท�องฟKา 
อําเภอบ�านตาก  เนื่องจากอาคารเดิมประสบเหตุอัคคีภัย(อบต.ท�องฟKา) 
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อําเภอสามเงา 
- 30.26 ซ�อมแซมถนนลาดยาง และตัดหญ�าบริเวณสองข�างทาง สายทางท่ี
ตก.ถ. 1-0013 บ�านดงลาน - บ�านวังหมัน อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
- 30.27 ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในอ�างเก็บน้ําห�วยทราย ตามโครงการ 
"คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง"ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 
ณ อ�างเก็บน้ําห�วยทราย หมู� 9 ตําบลวังจันทร  อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(อบต.วังจันทร ) 
-  30.28 ปรับเกรดถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ี องค การบริหารส�วนตําบลบ�านนา 
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก(อบต.บ�านนา) 
- 30.29 ปรับเกรดถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ี องค การบริหารส�วนตําบลบ�านนา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก(อบต.บ�านนา) 
 

 
85,053.60 

 
23,000 

 
 
 

48,000 
 

43,000 
 

 

 

 



 
43 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป� พ.ศ.255๘ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอแม/สอด 

- 30.30 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024 
บ�านแม�ตาวริมเมย - บ�านปากห�วยแม�ปะ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
-30.31 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022 
บ�านห�วยม�วง - บ�านแม�ตาวสันโรงเรียน อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
-30.32 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ 1-0020 
บ�านใหม�แม�โกนเกน - บ�านห�วยผักหละ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
-30.33 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ 1-0019 
บ�านแม�กุหลวง - บ�านผารู อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
-30.34 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0033 
บ�านห�วยกระโหลก - บ�านแม�ก๊ึดใหม� อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
-30.35 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ�านดอยมูเซอ ตําบลแม�ท�อ
อําเภอเมืองตาก  เชื่อมต�อ  บ�านห�วยปลาหลด – วัดถํ้าจุนโท ต.ด�านแม�ละเมา
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก  (อบต.ด�านแม�ละเมา) 
-30.36 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทาง ตําบลมหาวัน  
อําเภอแม�สอด เชื่อมต�อ ตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ และ ตําบลแม�กุ  
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก(อบต.มหาวัน) 
-30.37 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ�านห�วยระพริ้งไปบ�านห�วยผัก
กูด หมู�ท่ี8 ตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตากเชื่อมต�อ ตําบลมหาวัน 
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก  เพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อบต.พะวอ) 
-30.38 ปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม�สอด
เพ่ือจัดการแข�งขันกีฬาท�องถ่ินสัมพันธ  ระหว�างวันท่ี 23 - 25 กุมภาพันธ  
2558 (กองการศึกษา อบจ.) 
-30.39 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรังเชื่อมต�อระหว�างตําบลแม�กุ-เทศบาลแม�กุ
และตําบลมหาวัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนของราษฎรจากการใช�เส�นทาง
คมนาคมท่ีชํารุดเสียหายให�กับประชาชน(อบต. แม�กุ)   
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอพบพระ 

-30.40 ปรับปรุงซ�อมแซมก�อสร�างถนบดอัดเส�นระหว�างตําบลคีรีราษฎร   
หมู� 10  ถึง หมู� 13 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคีรีราษฎร เชื่อมต�อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร ) 
-30.41 ปรับปรุงซ�อมแซมก�อสร�างถนนบดอัดเส�นระหว�างตําบลคีรีราษฎร   
หมู� 5 บ�านร�มเกล�าสหมิตร ถึง บ�านรมเกล�าเจริญสุข หมู� 13 และถนนระหว�าง
บ�านป�าค�าเก�า หมู� 7  กับบ�านห�วยไผ� หมู� 12 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคีรีราษฎร  
เชื่อต�ออําเภอพบพระ จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร ) 
-30.42 ปรับปรุงซ�อมแซมเส�นทางถนนลูกรัง และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขต องค การบริหารส�วตําบลวาเล�ย   อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก (อบต.วาเล�ย ) 
-30.43 ปรับปรุงถนนภายในตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(อบต.รวมไทยพัฒนา) 
-30.44 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลช�องแคบ
อําเภอพบพระ เชื่อมต�อ ตําบลมหาวัน อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
(อบต.ช�องแคบ) 
-30.45 ปรับปรุงซ�อมแซมก�อสร�างถนนบดอัดเส�นระหว�างตําบลคีรีราษฎร 
เชื่อมต�อตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.คีรีราษฎร ) 
-30.36 ขุดลอกน้ําประปา หมู� 8 บ�านชิบาโบ ตําบลคีรีราษฎร  อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก(อบต.คีรีราษฎร ) 
-30.47 ปรับพ้ืนท่ีลานกิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาต�านยาเสพติดเพ่ืองาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของหมู�บ�าน หมู� 1 บ�านช�องแคบ หมู� 3บ�านขุนห�วย
ช�องแคบ หมู� 6 บ�านเสรีราษฎร  หมู� 7 บ�านดอนเจดีย  และหมู� 9  
บ�านห�วยนกแล ตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อบต.ช�องแคบ) 
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อําเภอแม/ระมาด 
-30.48 ปรับปรุงซ�อมแซมเส�นทางเดิมให�ใช�การได�เริ่มต้ังแต�พ้ืนท่ีบ�านแพะ 
บ�านทีนามู  บ�านห�วยน้ําเย็น และบ�านผาดํา ตําบลแม�ตื่น อําเภอแม�ระมาด 
จังหวัดตาก (อบต.แม�ตื่น) 
-30.49 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู� 5  ตําบลแม�กาษา เชื่อม 
หมู� 11ตําบลแม�ปะ สาย หมู� 10 ตําบลแม�กาษา เชื่อม หมู� 4 ตําบลแม�จะเรา
อําเภอแม�ระมาด สาย หมู� 5 ตําบลแม�กาษา เชื่อม ตําบลพระธาตุ 
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
-30.50 ปรับปรุงถนนในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี สายบ�านหนองหลวง ม.3  ตํา.สามหม่ืน ถึงบ�านห�วยพูล 
หมู� 4 ตําบลแม�ตื่น อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก(อบต.สามหม่ืน) 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอแม/ระมาด 

-30.51 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต อบต.สามหม่ืน เชื่อมเขต 
อบต.ขะเนจื้อ และเชื่อม เขต อบต.พระธาตุ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก
(อบต.พระธาตุ) 
-30.52 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ 1-0021 
บ�านแม�กุ - บ�านแม�ตาว อําเภอแม�สอด และสายทางท่ี ตก.ถ 1-0030 
บ�านแม�จะเรา - บ�านสันป�าไร� อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
-30.53 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทางระหว�างบ�านดอยเป�ก หมู� 7
ตําบลพระธาตุ  เชื่อมหมู� 1 บ�านแพ�แฮ ตําบลสามหม่ืน อําเภอแม�ระมาด 
และเชื่อม หมู� 4 บ�านสามหม่ืนทุ�ง ตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก
(อบต.สามหม่ืน) 
-30.54 ปรัปบรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง จากสายทาง 1175 เข�าหมู�บ�านพะละ
ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก(อบต.ขะเนจื้อ) 
-30.55 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0032 
บ�านแม�ระมาดน�อย - บ�านทุ�งมะขามปKอม อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
-30.56 ปรับปรุงถนนซ�อมแซมถนนลาดยางพร�อมตัดหญ�าบริเวณสองข�างทาง
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0029 บ�านต�นผึ้ง - บ�านตีนธาตุ อําเภอแม�ระมาด 
จังหวัดตาก 

- สายทางท่ี ตก.ถ 1-0030 บ�านแม�จะเราสองแคว - บ�านสันป�าไร�
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

- สายทางท่ี ตก.ถ 1-0031 บ�านแม�ระมาดน�อย - บ�านสันป�าตึง
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

- สายทางท่ี ตก.ถ 1-0032 บ�านแม�ระมาดน�อย – บ�านทุ�ง
มะขามปKอม อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอท/าสองยาง 

-30.57 ปรับปรุงถนนดินและสนามกีฬาต�านยาเสพติดฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 
ตําบลแม�วะหลวง  ตําบลท�าสองยาง และตําบลแม�สอง อําเภอท�าสองยาง  
จังหวัดตาก (อบต.แม�วะหลวง) 
-30.58 ตักและขนทรายเพ่ือใช�ในการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนบารมีครูบาศรีวิชัย) ตําบลแม�หละ อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
(อบต.แม�หละ) 
-30.59 ปรับปรุงถนนดินสนามกีฬาต�านยาเสพติด และการปรับพ้ืนท่ีสําหรับ
เฮลิคอปเตอร พระท่ีนั้งและผู�ติดตาม ในพ้ืนท่ีตําบลแม�วะหลวง  
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก (อบต.แม�วะหลวง) 
-30.60 ปรับปรุงภูมิทัศน ศาลเจ�าพ�อโมกขละ หมู� 2 บ�านลําร�อง  
ตําบลแม�ต�าน อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แม�ต�าน) 
-30.61 ปรับปรุงถนนดินภายในหมู�บ�าน  หมู� 4 บ�านแม�อมกิ  ตําบลแม�วะ
หลวง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แม�วะหลวง) 
-30.62 ปรับปรุงเส�นทางคมนาคมและขุดสระกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีตําบลแม�อุสุ 
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แม�อุสุ) 
-30.63 ปรับปรุงเส�นทางคมนาคมเชื่อมระหว�างตําบลแม�สอง - ตําบลแม�อุสุ
และขุดสระกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีตําบลแม�สอง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก
(อบต.แม�สอง) 
-30.64 ปรับปรุงเส�นทางและขยายเส�นทางให�กว�างข้ึน บ�านพะน�อคี หมู� 10 
ตําบลแม�หละ อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก(อบต.แม�หละ) 
-30.65 ปรับปรุงถนน หมู� 4 ตําบลแม�อุสุ อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก
(อบต.แม�อุสุ) 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภออุ#มผาง 

-30.66 ปรับปรุงซ�อมแซมเส�นทางถนนลูกรัง และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแม�จัน อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก(ทต.แม�จัน) 
-30.67 ขุดลอกหน�าฝายลําห�วยแม�กลอง(ฝายครูเจือ) บริเวณหมู�  2  
บ�านแม�กลองเก�า ตําบลแม�กลอง อําเภออุ�มผาง และพัฒนาปรับปรุงโครงสร�าง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแม�กลอง และเขตพ้ืนท่ีเชื่อมต�อ 
อําเภออุ�มผาง  จังหวัดตาก (ทต.แม�กลอง) 
-30.68 ขุดลอกหน�าฝายและลําเหมืองกุยเลอดิ บริเวณหมู� 3 บ�านใหม�ป�าคา
ขุดลอกลําเหมืองยะแมะ บริเวณหมู� 4 บ�านแม�กลอง ตําบลแม�กลองและงาน
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร�อมบดอัดแน�นในพ้ืนท่ีตําบลหนองหลวง และการ
พัฒนา ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลแม�
กลองและตําบลหนองหลวงอําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก(ทต.แม�กลอง) 
-30.69 ปรับปรุงซ�อมแซมโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านถนนและงานขุดลอก 
แหล�งน้ําในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบองค การบริหารส�วนตําบลอุ�มผาง อําเภออุ�มผาง 
จังหวัดตาก (อบต.อุ�มผาง) 
-30.70 ปรับปรุงซ�อมแซมถนน สายทางเข�าหมู�บ�าน และปรับปรุงซ�อมแซม
โครงสร�างพ้ืนฐาน ท่ีได�รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยฝนตกหนักในพ้ืนท่ี
ตําบลแม�จัน อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก(ทต.แม�จัน) 
-30.71 ปรับปรุงซ�อมแซมถนน หมู� 7 บ�านแม�กะแซ ตําบลโมโกร  
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก(อบต.โมโกร) 
 

 
490,882 

 
107,600 

 
 
 

475,893 
 
 
 
 

200,431 
 
 

186,400 
 
 

98,452 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
31 งานปรับปรุง ซ�อมแซมถนน (โดยใช�เครื่องจักรกล อบจ.หน�วยงานอ่ืนสนับสนุน

น้ํามันเชื้อเพลิง) 
อําเภอเมืองตาก 
-31.1 ปรับปรุงภูมิทัศน และงานขุดลอกบ�อน้ํา เพ่ือเตรียมจัดงานประชุม
วิชาการองค การเกษตรกรในอนาคตแห�งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งท่ี 36 
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก) 
-31.2 ซ�อมแซมและขุดลอกคลองดินระบายน้ํา หมู� 8 บ�านหนองแบน  
ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก(อบต.หนองบัวเหนือ) 
-31.3 ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมสร�างศูนย พัฒนาเด็กเล็ก หมู� 2 บ�านชบา 
ตําบลตลุกกลางทุ�ง อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.ตลุกกลางทุ�ง) 
-31.4 ปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองบัวใต�  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ทต.หนองบัวใต�) 
-31.5 พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ประจําป; 2558 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.โป�งแดง  อําเภอเมือง จังหวัดตาก (อบต.โป�งแดง) 
-31.6 ขุดลอกหนองพนังดงปู หมู� 12 บ�านหนองแขมใหม� ตําบลแม�ท�อ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.แม�ท�อ) 
-31.7 ปรับพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน  หมู� 2 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง  
จังหวัดตาก (อบต.วังหิน) 
-31.8 ปรับพ้ืนท่ีกองกําลังนเรศวร ค�ายวชิรปราการ  อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(กองกําลังนเรศวร) 
-31.9 ปรับพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน  หมู� 2 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.วังหิน) 
-31.10 ขุดลอกฝายเก็บกักน้ําและขุดสระน้ํา ตําบลป�ามะม�วง  
อําเภอเมืองตาก (อบต.ป�ามะม�วง) 
-31.11 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.หนองบัวเหนือ  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(อบต.หนองบัวเหนือ) 
-31.12 ปรับปรุงภูมิทัศน  ให�ร�มรื่น ดูสวยงาน ในบริเวณการก�อสร�าง
กองบัญชาการกองกําลังนเรศวร (แห�งใหม�) ค�ายวชิรปราการ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก(กองบัญชาการกองกําลังเนเรศวร) 
 

 
 
 

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 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอวังเจ#า 

-31.13 ขุดลอกสระและอ�างเก็บน้ําภายในเขตพ้ืนท่ีองค การบริหารส�วนตําบล
เชียงทอง อําเภอวังเจ�า  จังหวัดตาก  เพ่ือแก�ไขปLญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตรให�แก�ราษฎร จํานวน  4 โครงการ(อบต.เชียงทอง) 
-31.14 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ�านนาโบสถ  - บ�านลาดยาว และ 
สายทางบ�านวังน้ําเย็น ตําบลนาโบสถ  - บ�านผาผึ้ง ตําบลเชยีงทอง  
อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก(อบต.นาโบสถ ) 

 
1,200,000 

 
 
 

200,000 
 

อําเภอบ#านตาก 
-31.15 "คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข ถวายในหลวง" โดยการกําจัด
วัชพืชผักตบชวา และขุดลอกตะกอนดินในลําคลอง(อบต.เกาะตะเภา) 
-31.16 ขุดลอกลําน้ําป?ง บริเวณสะพานข�ามแม�น้ําป?ง ฝL�งตะวันออก 
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก  เพ่ือจัดงานประเพณีต�นกําเนิดกระทงสายแข�งเรือ
พายโบราณ ประจําป; 2557(ทต.บ�านตาก) 
-31.17 ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาบํารุงรักษาแม�น้ําลําคลองบริเวณแยกเข�า 
โรงสูบแม�น้ําป?ง - แม�น้ําวัง หมู� 10 บ�านปากวัง ตําบลตากออก อําเภอบ�าน
ตาก จังหวัดตาก (อบต.ตากออก) 
-31.18 ปรับปรุงซ�อมแซมสิ่งอันเป@นสาธารณะประโยชน ท่ีประชาชนจะได�รับ
ประโยชน ท่ีประชาชนจะได�รับประโยชน ร�วมกันในเขตพ้ืนท่ีองค การบริหารส�วน
ตําบลตากออก (อบต.ตากออก)ดังนี้  
     1.วางท�อระบายน้ําข�ามถนน จํานวน 10 ท�อน หมู� 3 บ�านสันป�าลาน 
ตําบลตากออก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
     2.ขุดลอกห�วยแห�ง กว�าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร 
หมู� 2 ตําบลตากออก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก    
     3.ขุดลอกร�องระบายน้ําจากป�าช�าสาธารณะดอยแก�ว ถึงหนองแมว
สาธารณะ กว�าง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร ท�อลอด 8.00 
ท�อน หมู� 1 ตําบลตากออก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก      
-31.19 ก�อสร�างฝายกักเก็บน้ํา ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก
(อบต.เกาะตะเภา) 
-31.20 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ตากออก อําเภอบ�านตาก
จังหวัดตาก (อบต.ตากออก) 
 

 
240,000 

 
80,000 

 
 

30,000 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,500 
 

1,500 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอสามเงา 

-31.21 แก�ไขปLญหาให�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลย�านรี อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จํานวน 3 กรณี (อบต.ย�านรี)         
     1.กรณีแก�ไขปLญหาด�านน้ําไม�เพียงพอสําหรับอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร   
     2. .กรณีแก�ไขปLญหาเนื่องจากในพ้ืนท่ีในฤดูฝนของทุกป; เกิดน้ําท�วมพ้ืนท่ี
การเกษตร   
     3.กรณีถนนเข�าพ้ืนท่ีการเกษตรไม�สามารถใช�สัญจรได� 
-31.22 ปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในพ้ืนท่ี องค การบริหารส�วนตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก(อบต.สามเงา) 
-31.23 ปรับเกรดลานพ้ืนท่ี วัดดอยแม�เถ�า  หมู� 5 ตําบลวังจันทร   
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก(อบต.วังจันทร ) 

 
900,000 

 
 
 
 
 
 

45,000 
 

20,000 
 

อําเภอแม/สอด 
-31.24 ขุดลอกคลองบริเวณหน�าฝายทุ�งยาง หมู� 2  บ�านปางส�าน  
ตําบลด�านแม�ละเมา อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก(อบต.ด�านแม�ละเมา) 
-31.25 ขุดลอกฝายต�นข�อย ในเขตพ้ืนท่ี หมู� 1 - หมู� 2 ตําบลพะวอ 
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ) 
-31.26 ปรับปรุงถนนทางการเกษตร  ตําบลพะวอ  อําเภอแม�สอด   
จังหวัดตาก  ดําเนินการถมดินในบริเวณโรงเรียนบ�านแม�ละเมา ม.1    
ตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ) 
-31.27 ขอความอนุเคราะห เครื่องจักรกล  รถบรรทุกหกล�อไปดําเนินการ   
ขนย�ายดินเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณองค การบริหารส�วนตําบลมหาวัน 
ตําบลมหาวัน เพ่ือปKองกันปLญหาดินสไลด และขยายพ้ืนท่ีบริเวณองค การบริหาร
ส�วนตําบลมหาวัน(อบต.มหาวัน)    
-31.28 ดําเนินการทําคันดินกันน้ําเซาะตลิ่งท่ีได�รับความเสียหาย  และ
ปรับปรุงถนนทางการเกษตร ในหมู� 2  ตําบลพะวอ  อําเภอแม�สอด   
จังหวัดตาก(อบต.พะวอ) 
-31.29 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ�านห�วยระพริ้งไปบ�าน 
ห�วยผักกูดหมู�ท่ี8 ตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด จังหวัดตากเชื่อมต�อ  
ตําบลมหาวัน อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก  เพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อบต.พะวอ) 
-31.30 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรและเพ่ือพัฒนางานด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานภายในองค การบริหารส�วนตําบลท�าสายลวด ตําบลท�าสายลวด 
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก  (อบต.ท�าสายลวด) 
 

 
25,000 

 
20,000 

 
207,480 

 
 

81,600 
 
 
 

169,926 
 
 

42,216 
 
 
 

107,824 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 อําเภอแม/สอด 

-31.31 ปรับปรุงถนนทางการเกษตรและเพ่ือพัฒนางานด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานภายในความดูแลขององค การบริหารส�วนตําบลด�านแม�ละเมา 
อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก  (อบต.ด�านแม�ละเมา) 
-31.32 ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในบริเวณสุสานฌาปนกิจศพ หมู�ท่ี1 ตําบลพะวอ 
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก(อบต.พะวอ) 

 
115,400 

 
 

48,146 

อําเภอแม/ระมาด 
-31.33 ซ�อมแซมคันดินด�านขวาของฝายทุ�งรวก หมู� 3 บ�านไร�เหนือ 
ตําบลพระธาตุ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก(อบต.พระธาตุ) 
-31.34 ขุดลอกลําห�วยแม�ระมาด ลําห�วยนกแล และลําห�วยขะเนจื้อ  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก และขุดสระกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีตําบลแม�สอง 
อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก(ทต.แม�ระมาด) 
-31.35 ขุดลอกฝายแม�จะเรา หมู� 5 ตําบลแม�จะเรา  อําเภอแม�ระมาด 
จังหวัดตาก (ทต.แม�จะเรา) 
-31.36 ค้ันน้ําในลําห�วยแม�ระมาด ลําห�วยนกแล และลําห�วยขะเนจื้อ  
อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก (ทต.แม�ระมาด) 

 
70,000 

 
75,000 

 
 

20,000 
 

70,000 

อําเภอท/าสองยาง 
-31.37 ปรับพ้ืนท่ีโรงพยาบาลท�าสองยาง อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
(ทต.แม�ต�าน) 
-31.38 ปรับขยายพ้ืนท่ีบริเวณสนามกีฬาอาคารเรียนให�กว�างมากข้ึนเพ่ือ
รองรับการก�อสร�างอาคารเรียน จากหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ีประสงค จะสร�างอาคารเรียนและอาคารประกอบให�กับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร  ตําบลแม�หละ อําเภอท�าสองยาง 
จังหวัดตาก (อบต.แม�หละ) 

 
1,000,000 

 
100,000 

อําเภออุ#มผาง 
-31.39 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนสายทางบ�านกุยเลอเตอ หมู� 6, บ�านหม�องก๊ัวะ
หมู� 7, ขุดตักและขยายบ�อขยะ พร�อมพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานตําบลแม�จัน 
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก (ทต.แม�จัน) 
-31.40 ขุดลอกลําเหมืองกุยเลอดิ อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก(ทต.แม�กลอง) 
-31.41 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนทางเข�าหมู�บ�าน  ในพ้ืนท่ีตําบลโมโกร 
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก (อบต.โมโกร) 
 

 
156,126 

 
 

185,600 
98,400 
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โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ 
 ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณท่ีใช# 

1 ติดต้ังระบบไฟฟKาโซล�าเซลล  ต.แม�ท�อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 300,000 
2 ติดต้ังระบบไฟฟKาโซล�าเซลล  ต.เชียงทอง อ.วังเจ�า จ.ตาก 300,000 
3 ติดต้ังระบบไฟฟKาโซล�าเซลล  ต.แม�วะหลวง อ.ท�าสองยาง จ.ตาก 300,000 
4 ติดต้ังระบบไฟฟKาโซล�าเซลล  ต.แม�สอง อ.ท�าสองยาง จ.ตาก 300,000 
5 ติดต้ังระบบไฟฟKาโซล�าเซลล  ต.บ�านนา อ.สามเงา จ.ตาก 300,000 
6 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

-จัดซ้ือเทรลเลอร สุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง จํานวน  1  ชุด 
 

2,500,000 
7 ก�อสร�างถนนลาดยางผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037  

บ�านลานขวาง  - บ�านเด�นมะขาม 
1,998,000 

8 ก�อสร�างซุ�มคร�อมถนนเทิดพระเกียรติ อ.วังเจ�า จ.ตาก 970,000 
9 ก�อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร�อมทางเท�าและไฟฟKาส�องสว�าง สาย

ทาง เทศบาลเมืองตาก เชื่อม ม.9 ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
1,200,000 

10 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางแอสฟLลท ติกคอนกรีต พร�อมก�อสร�าง
ระบบระบายน้ําโดยวางท�อน้ําคสล. พร�อมบ�อพัก คสล. สายทาง ตก. 1-0036 
ทม.เมืองตาก เชื่อม ม.1  ต.ไม�งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

2,889,000 

11 โครงการซ�อมแซมสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร  200 ป; 1,500,000 
12 สายทางหมู�ท่ี 11 ตําบลตากตก เชื่อม เทศบาลตําบลทุ�งกระเชาะ อําเภอบ�าน

ตาก จังหวัดตาก 
678,000 

13 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมู�ท่ี 3 ตําบลสามหม่ืน เชื่อมหมู�ท่ี 2
ตําบลแม�ตื่น อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก 

794,000 

14 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ�านซอแขระกา หมู�ท่ี 1  
ตําบลแม�วะหลวงเชื่อม บ�านแม�เหวย หมู�ท่ี 4 ตําบลท�าสองยาง  จังหวัดตาก 

937,000 

15 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ�านประดาง  ตําบลประดาง 
เชื่อมต�อบ�านตะเคียนด�วน ตําบลนาโบสถ  อําเภอวังเจ�า 

1,770,000 

16 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยซ�อมแซมเป@นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ถนนทางเข�าบ�อขยะ ตําบลแม�สอด เชื่อมตําบลแม�ปะ อําเภอแม�สอด  
จังหวัดตาก 

800,000 

17 ปรับปรุงสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก 
-ปรับปรุงอาคารสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก 
-ก�อสร�างจุดบริการประชาชน 

 
1,400,000 

600,000 
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โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการซ�อมแผนฉุกเฉินด�านการปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เนื่องด�วยซํ้าซ�อนกับสํานักงานปKองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดตาก 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน องค การบริหารส�วน
จังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานในประเด็น
ต�างๆ ดังตาราง 
ตารางท่ี 2.8   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�ดังนี้   

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 4.30 0.557 มากท่ีสุด 

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

500 4.30 0.743 มากท่ีสุด 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 4.27 0.680 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 4.24 0.684 มากท่ีสุด 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 4.32 0.612 มากท่ีสุด 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 4.29 0.627 มากท่ีสุด 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 4.30 0.628 มากท่ีสุด 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 4.25 0.702 มากท่ีสุด 

รวม 500 4.28 0.654 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.8 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก (ยุทธศาสตร 
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน) พบว�า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 4.28) เม่ือพิจารณาเป@นรายประเด็น 
พบว�า การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย4.32) 
รองลงมาคือมีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ,มีการประชาสัมพันธ ให�
ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไข
ปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน (ค�าเฉลี่ย4.30)ตามลําดับ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบมีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด(ค�าเฉลี่ย4.24) 
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4.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 
12.5  โครงการ  และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 3.5 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพเครือข�ายควบคุมปKองกันโรค 2,650,620 
2 โครงการปKองกันควบคุมโรคติดต�อท่ีสําคัญในจังหวัดตาก 252,800 
3 โครงการรณรงค ปKองกันควบคุมโรคท่ีสําคัญ 177,745 
4 โครงการการฟmnนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป@นต�อสุขภาพแก�ผู�พิการและผู�สูงอายุ 1,000,000 
5 โครงการทบทวนการความรู�ชุดปฏิบัติการกู�ชีพองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

และอาสาสมัคร 
155,580 

6 โครงการอบรมให�ความรู�ด�านการบริหารจัดการแก�ชมรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขระดับต�าง ๆ 

897,200 

7 โครงการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังข�าราชการองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 64,054 
8 โครงการเสริมสร�างเครือข�ายและให�ความรู�แก�องค กรเด็กและเยาวชน 99,895 
9 โครงการฝsกอบรมการสร�างสิทธิและโอกาสท่ีเท�าเทียมระหว�างผู�หญิงและผู�ชาย 4,425,700 

10 โครงการฝsกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุและผู�ดูแลผู�สูงอายุ 200,000 
11 โครงการจัดงานวันต�อต�านยาเสพติด 41,900 
12 โครงการรวมพลังสร�างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ 200,000 
13 โครงการ TO BE  NUMBERONE 500,000 

โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ (ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการปKองกันควบคุมโรคติดต�อท่ีสําคัญ
ในจังหวัดตาก 
-  จัดซ้ือเครื่องพ�นหมอกควัน   
-  จัดซ้ือเครื่องพ�นฝอยละออง 
ชนิดสะพายหลัง 

- เนื่องด�วยไม�ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมว�า 
“การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีต�องการ
จัดซ้ือหรือจ�าง ซ่ึงประกอบด�วยอุปกรณ ต�างๆท่ีต�องนํามา
ประกอบเป@นระบบ ให� อปท.กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ ท่ีทําในประเทศ ซ่ึงแสดง
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเท�านั้น” และจาก
ข�อมูลท่ีค�นหาได� ยังไม�มีความชัดเจนว�ามีผู�ผลิตใน
ประเทศหรือไม� และผ�านมาตรฐานก่ีราย  

2 กิจกรรมวันสตรีสากล สตง.ทักท�วง ไม�ใช�อํานาจหน�าท่ี อบจ. 
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โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ (ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

3 กิจกรรมวันแม�แห�งชาติและวันสตรีไทย สตง.ทักท�วง ไม�ใช�อํานาจหน�าท่ี อบจ. 
4 โครงการปKองกันและแก�ไขปLญหายาเสพติด - เนื่องจากในช�วงหลายป;งบประมาณท่ีผ�านมา ศูนย 

อํานวยการปKองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก 
(ศอ.ปส.จ.ตาก) ได�ขอรับการสนับสนุนชุดแถบตรวจหาร
สารเสพติดในร�างกายจาก อบจ.ตาก เพ่ือนําไป
ดําเนินการสุ�มตรวจหาผู�เสพยาเสพติดตามอํานาจหน�าท่ี 
แต�เนื่องจากป;งบประมาณ 2558  ศอ.ปส.จ.ตากได�รับ
การสนับสนุนชุดแถบตรวจดังกล�าว จากสํานักงาน
คณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 
เป@นจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน จึงไม�ขอรับ
การสนับสนุนมายัง อบจ.ตาก  

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  องค การ
บริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.9   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ได�ดังนี้   

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 3.82 0.967 พอใจมาก 

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

500 3.76 0.914 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.63 0.881 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.70 0.918 พอใจมาก 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.63 0.981 พอใจมาก 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.68 0.883 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.71 0.949 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.85 0.860 พอใจมาก 

รวม 500 3.72 0.919 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.9 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข) พบว�ามีความพึงพอใจมาก (ค�าเฉลี่ย3.72) เม่ือพิจารณา
เป@นรายประเด็น พบว�า ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย
3.85) รองลงมาคือมีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย3.82) และมี
การประชาสัมพันธ ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม(ค�าเฉลี่ย3.76)ตามลําดับ โดยมีการเป?ด
โอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และการเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย3.63) 
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5.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีโครงการท่ีดําเนินการ    
แล�วเสร็จ  28  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการงานวันเด็กแห�งชาติ 1,372,564 
2 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 109,395 
3 โครงการเข�าค�ายลูกเสือเรียนรู�สู�ประชาคมอาซียน 120,000 
4 โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สู�มาตรฐานมืออาชีพ 
309,700 

5 โครงการอบรมพัฒนาด�านเศรษฐกิจพอเพียง 308,465 
6 โครงการพัฒนาภาษาสู�อาเซียน 50,000 
7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ ดนตรี 6,149,229 
8 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,594,123 
9 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ กีฬา 1,519,133 

10 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 395,000 
11 โครงการอุดหนุน โตuะ-เก�าอ้ีนักเรียน 143,450 
12 โครงการพัฒนาโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติฯ 146,700 
13 โครงการอุดหนุนงบประมาณต�อเติมห�องเรียน 90,000 
14 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทําห�องสมุด 90,000 
15 โครงการสร�างแหล�งเรียนรู�ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 35,000 
16 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตากประจําป;  

พ.ศ.2557 - 2558 
6,255,638.34 

17 โครงการจัดงานประเพณีป;ใหม�ชาวไทยภูเขา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 784,200 
18 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนธาตุในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 500,920 
19 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต  ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 210,000 
20 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 329,650 
21 โครงการส�งเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 15,000 
22 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและเผยแพร�ข�อมูลด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปLญญาท�องถ่ินจังหวัดตาก 
100,000 

23 โครงการส�งเสริมเครือข�ายวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ ต�างๆในจังหวัดตาก 207,850 
24 โครงการจัดงานราชพิธี วันสําคัญของชาติ  และงานรับเสด็จฯ 514,800 
25 โครงการจัดงานย�อนเวลาสานสัมพันธ ไทย - จีนถ่ินระแหง 1,000,000 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
26 โครงการจัดอบรมส�งเสริมสนับสนุนให�ความรู�ด�านการปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก

ศาสนาทุกศาสนาให�แก�ประชาชน และเยาวชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-   จัดกิจกรรมอบรมด�านการปฏิบัติ ตามหลักศาสนกิจให�กับประชาชนและ
เยาวชนท่ัวไป 
-  จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู� ด�านศาสนพิธี ให�กับประชาชนและ เยาวชน
ท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
-  จัดอบรมให�ความรู�ด�านการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจในศาสนาทุกศาสนา
ให�แก�ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

 
 

1,952,550 
 

413,170 
 

251,265 

27 โครงการส�งเสริมให�ความรู�ธรรมศึกษาบาลีศึกษา และบาลีสนามหลวงก�อนสอบ
แก�พระภิกษุสงฆ  สามเณร ประชาชนและเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

215,900 

28 โครงการส�งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปLญญาท�องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 134,450 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.10   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 3.86 1.101 พอใจมาก 

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

500 3.68 1.063 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.78 1.134 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.85 1.022 พอใจมาก 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.80 0.977 พอใจมาก 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.93 1.018 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.90 1.119 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.90 1.053 พอใจมาก 

รวม 500 3.84 1.061 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.10 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) พบว�ามีความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย3.84 ) เม่ือ
พิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย3.93) 
รองลงมาคือผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน และประโยชน ท่ี
ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย3.90) ตามลําดับ โดยมีการประชาสัมพันธ ให�
ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย3.68) 
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6.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการอนุรักษ.  ฟ̂_นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม  
มีโครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ  12  โครงการ  และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 3 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการกล�าไม�เพ่ือการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 99,850 
2 โครงการประกวดป�าชุมชน 241,830 
3 โครงการศาสตร พระราชาอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 161,518 
4 โครงการฝsกอบรมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม 
528,480 

5 โครงการสร�างฝายต�นน้ําลําธาร 31,725 
6 โครงการพัฒนาป�าไม�ตําบลบ�านนา อ.สามเงา จ.ตาก 147,400 
7 โครงการพัฒนาเครือข�ายป�าชุมชนจังหวัดตาก 124,279 
8 โครงการรณรงค เพ่ือลดขยะมูลฝอย 360,560 
9 โครงการพัฒนาป�าชุมชนบ�านโป�งแดง 50,000 

10 โครงการพัฒนาป�าชุมชนศรีวิชัย 50,000 
11 โครงการจัดทําเส�นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 50,000 
12 การสร�างฝายชลอน้ําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 124,880 

โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาป�าชุมชน - เนื่องด�วยโครงการซํ้าซ�อนกับสํานักจัดการทรัพยากร
ป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) 

2 โครงการรวมพลคนรักษ ป�าชุมชน - เนื่องด�วยกิจกรรมของโครงการและกลุ�มเปKาหมาย 
มีลักษณะคล�ายคลึงกับโครงการเครือข�ายป�าชุมชน 

3 โครงการจัดต้ังศูนย กําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร 

- เนื่องด�วยประชาชนต�อต�านการดําเนินโครงการ /
จังหวัดมอบหมายให� อบจ.ดําเนินการเก่ียวกับขยะของ
เสียอันตราย 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม องค การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัด
ตาก ต�อการพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ในประเด็น
ต�างๆ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.11   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

400 3.50 0.926 พอใจมาก 

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

400 3.50 0.923 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

400 3.60 0.934 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

400 3.52 0.963 พอใจมาก 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

400 3.48 0.934 พอใจมาก 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  400 3.41 0.21 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

400 3.53 0.952 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

400 3.66 0.996 พอใจมาก 

รวม 400 3.53 0.855 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.11 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการพัฒนาด�านการอนุรักษ   ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) พบว�ามี
ความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย3.53) เม่ือพิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย3.66) รองลงมาคือ มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม(ค�าเฉลี่ย3.60) และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปLญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ิน (ค�าเฉลี่ย3.53) ตามลําดับ โดยมีการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค�าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด(ค�าเฉลี่ย3.41) 
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7.ยุทธศาสตร.การพัฒนาด#านการบริหารการเมือง และการมีส/วนร/วม  มีโครงการท่ีดําเนินการ
แล�วเสร็จ  33.5  โครงการ  อยู�ระหว�างดําเนินการ   1.5  โครงการ และไม�ได�ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ)    11 
โครงการ  ดังนี้ 

โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 177,327.50 
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก 11,300 
3 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จังหวัดตาก 9,109 
4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร การ

พัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนา
ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

63,161 

5 โครงการบริหารจัดการศูนย เครือข�ายเพ่ือแก�ไขปLญหาและส�งเสริม 
การมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน Clinic Center อบจ.ตาก 

-  

6 โครงการสร�างเครือข�ายนักประชาสัมพันธ ท�องถ่ินในจังหวัดตาก 237,850 
7 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผู�บริหาร/ผู�นําท�องถ่ิน 

ในจังหวัดตาก 
599,680 

8 โครงการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพผู�นําท�องท่ี/ท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน  
กลุ�มพลังมวลชนองค กรต�าง ๆ และประชาชน 

3,756,800 

9 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือชาวบ�านจังหวัดตากเทิดไท�องค ราชัน 199,500 
10 โครงการรวมพลังสร�างความปรองดองสมานฉันท เพ่ือการปฏิรูป 

แบบบูรณาการจังหวัดตาก 
1,000,000 

11 โครงการศูนย บริการและช�วยเหลือด�านกฎหมายของ อบจ.ตาก -  
12 โครงการสัมนาแนวทางการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัด  

และอปท. อ่ืนๆ 
360,854 

13 โครงการเงินบํารุงสมาคมองค การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย 313,000 
14 โครงการปฐมนิเทศข�าราชการลูกจ�างและพนักงานจ�างของอบจ.ตาก -  
15 โครงการอบรมด�านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก 65,415 
16 โครงการประชุมสัมมนาผู�บริหารข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง 

ของ อบจ.ตาก 
54,770 

17 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก 
หลักสูตร"การสร�างขวัญและกําลังใจ"   

119,231 

18 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.ตาก   
หลักสูตร"วินัยเบ้ืองต�นสําหรับบุคลากรอบจ.ตาก" 

40,668 
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
19 โครงการพัฒนาความรู�ด�านกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 134,255 
20 โครงการฝsกอบรมพัฒนาความรู�และทักษะด�านการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา

ของบุคลากร อบจ.ตาก 
747,958 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาขององค การบริหาร 
ส�วนจังหวัดตาก 

89,105 

22 โครงการฝsกอบรมเพ่ือพัฒนาศัยภาพประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ตาก 

568,568 

23 โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ ทางสถานีวิทยุฯ 456,000 
24 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก 155,600 
25 โครงการจัดทําแผ�นพับข�าวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 70,000 
26 โครงการจัดทําคู�มือแนะนําอบจ.ตาก 98,000 
27 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน บรรยายสรุป 94,500 
28 โครงการจัดทําปKายประชาสัมพันธ (คัตเอาท ) 680,450 
29 การจัดทําคําถวายพระพรวันพ�อ/วันแม�ลงหนังสือพิมพ ท�องถ่ิน 110,000 
30 โครงการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน -  
31 โครงการฝsกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 127,651 
32 โครงการจ�างท่ีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ อบจ.ตาก 70,000 
33 โครงการจัดให�มีเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 
-โตuะพับเอนกประสงค ขาพับเหล็กชุบโครเม่ียม 
-โตuะประชุมหัวท�ายครึ่งวงกลมขนาดไม�น�อยกว�า 18 ท่ีนั่ง 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดต้ังพ้ืน 
- ม�านตัดอากาศ 
- รถส�วนกลาง (รถโดยสาร)ขนาดไม�น�อยกว�า 12 ท่ีนั่ง 
- รถส�วนกลาง (รถบรรทุก) เครื่องยนต ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
- ติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต  หมายเลข กข 6240 ตาก 
กองการเจ#าหน#าท่ี 
- จัดซ้ือเครื่องโทรสาร 
- จัดซ้ือโทรทัศน  แอล อี ดี (LED) 40นิ้ว 
- จัดซ้ือตู�เย็นขนาด 9 คิว 
- จัดซ้ือกล�องถ�ายรูปพร�อมอุปกรณ  
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โครงการแล#วเสร็จ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
 กองแผนและงบประมาณ 

-เครื่องคอมพิวเตอร  แบบ 1 
-เครื่องสํารองไฟฟKา 
- เครื่องพิมพ  Multifurction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
- เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิดLED ขาวดํา 
กองคลัง 
-ตู�รางเลื่อน( ระบบมือผลักรางเลื่อน 6 ตู� ) 
กองช/าง 
-จัดซ้ือกล�องถ�ายรูปและอุปกรณ  
-ค�าจัดซ้ือปKายไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม 
-ค�าจัดซ้ือวิทยุมือถือชนิดสังเคราะห ความถ่ีประเภท 2 
-จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา ขนาดท�อดูด8" 
-จัดซ้ือกล�องวีดีโอ 
- จัดซ้ือเครื่องตัดหญ�าแบบสะพายชนิดข�อแข็ง 
- จัดซ้ือเต็นท ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว 4 ม 

 
66,000 

9,000 
4,200 
5,500 

 
124,000 

 
54,000 
30,000 
60,000 

331,000 
13,900 
47,500 
70,000 

34 โครงการจัดทําโมเดลจําลองผังอาคารสํานักงาน และสนามกีฬาของ อบจ.ตาก 194,000 
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โครงการอยู/ระหว/างดําเนินการ 

 ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีใช#

จริง  
1 โครงการก�อสร�างปKายประชาสัมพันธ โครงเหล็ก 2,400,000 
2 โครงการจัดให�มีเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 
-รถส�วนกลาง (รถบรรทุก) เครื่องยนต ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
- รถส�วนกลาง (รถโดยสาร)ขนาดไม�น�อยกว�า 12 ท่ีนั่ง 
- ติดต้ังระบบเซ็นเซอร สัญญาณไฟพร�อมปรับปรุงทางเข�า-ออกสํานักงาน  
อบจ.ตาก 
-ต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ�านพัก เหมาซ�อมแซมหลังคา สนงงอบจ.ตาก 
และติดต้ังมิเตอร ไฟฟKาทุกส�วนราชการ ปรัปปรุงห�องประชุมสภา อบจ.ตาก 
และปรับปรุงภูมิทัศน รอบอาคารสํานักงานและภายนอกอาคาร 
กองการเจ#าหน#าท่ี 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร แบบท่ี 1 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร แบบท่ี 2 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิด LED ส ี
- จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร  
-จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา 
กองคลัง 
-เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิดLED ขาวดํา 
กองช/าง 
-จัดซ้ือเลื่อยโซ�ยนต  
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร แบบท่ี 2 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
-จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 
-จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดด�วยสัญญาณดาวเทียม GPS 
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โครงการท่ีไม/ได#ดําเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 ลําดับท่ี โครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการอินเตอร เน็ตไร�สายสาธารณะ - เนื่องด�วยโครงการซํ้าซ�อนกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดให�มีการดําเนิน
โครงการบริการอินเตอร เน็ตความเร็วสูงด�วยเทคโนโลยี 
Wifi โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายท่ัวประเทศ  

2 โครงการสร�างจิตสํานึกปกปKองสถาบันของ
ชาติ เพ่ือสร�างความสมานฉันท  

- เนื่องด�วยโครงการซํ้าซ�อนกับกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัดตาก ท่ี อบจ.อุดหนุน
งบประมาณไปแล�ว 

3 โครงการส�งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย เนื่องด�วยยังไม�มีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
เลือกต้ังของ อปท. 

4 โครงการ อบจ.สัญจร -เนื่องด�วยบางกิจกรรมไม�สามารถดําเนินการเบิกจ�ายได� 
เพราะ สตง.ทักท�วง ไม�ใช�อํานาจหน�าท่ี อบจ.  

5 โครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ 
ลุ�มน้ําป?ง - ลุ�มน้ําวัง 

เนื่องด�วย มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ  
2558 ให�สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1             
กรมทรัพยากรน้ําเป@นผู�รับผิดชอบดําเนินการ 

6 โครงการเสริมสร�างศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอบจ.ตาก   
หลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการทํางานเป@นสุข" 

- มีภารกิจเก่ียวกับงานด�านบุคลากรท่ีเร�งด�วนเพ่ิมข้ึน
จากเดิมเป@นจํานวนมาก จึงไม�สามารถดําเนินการได� 

7 โครงการจัดการการเลือกต้ังผู�บริหารและ
สภาชิกสภาอบจ.ตาก 

- เนื่องด�วยยังไม�มีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
เลือกต้ังของ อปท. 

8 โครงการรณรงค  ประชาสัมพันธ การ
เลือกต้ังฯ หรือการลงประชามัติ 

- เนื่องด�วยยังไม�มีประกาศจาก คสช.เรื่องการจัดการ
เลือกต้ังของ อปท. 

9 โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ  อบจ.ตาก 
ทางเคเบ้ิลทีวี 

- เนื่องด�วยคณะรัฐบาลได�แจกกล�องดิจิตอลทีวีฟรีให�กับ
ทุกครัวเรือน  

10 โครงการก�อสร�างศูนย จักรกลองค การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก 

- เนื่องด�วยสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตากใช�พ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

11 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป; 

- เนื่องด�วย ข�อมูลในการจัดทํารายงานยังไม�สมบูรณ    
ในป;งบประมาณ จึงขอดําเนินการในต�นป;งบประมาณ 
2559 

 จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม  
องค การบริหารส�วนจังหวัดตากได�สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต�อการพัฒนาด�านการบริหาร
การเมือง และการมีส�วนร�วม  ในประเด็นต�างๆ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.12   ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร การพัฒนา
ด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม  ได�ดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 
(คน)  S.D. แปลผล 

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

500 3.91 0.651 พอใจมาก 

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

500 3.87 0.627 พอใจมาก 

3) มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 3.86 0.695 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 

500 3.80 0.683 พอใจมาก 

5) การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 3.73 0.628 พอใจมาก 

6) การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  500 3.57 0.744 พอใจมาก 
7) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การ
แก�ไขปLญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

500 3.77 0.746 พอใจมาก 

8) ประโยชน ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 3.80 0.772 พอใจมาก 

รวม 500 3.79 0.693 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.12 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
(ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการบริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม) พบว�ามีความพึงพอใจมาก(ค�าเฉลี่ย3.79 ) 
เม่ือพิจารณาเป@นรายประเด็น พบว�า มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม        
มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย3.91) รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารของโครงการ/
กิจกรรม (ค�าเฉลี่ย3.87) และมีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม(ค�าเฉลี่ย3.86)
ตามลําดับ โดยมีการดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีค�าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด(ค�าเฉลี่ย3.57) 
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บทท่ี 3 
ข#อเสนอแนะในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันา องค.การบริหารส/วนจังหวัดตาก ประจําป� พ.ศ.2558  
 
  จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ.2558-2560) และ
แผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 3 ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตากมี
จํานวนโครงการรวมท้ังสิ้น 217 โครงการ งบประมาณ 186,408,600 บาทนํามาบรรจุในข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.  2558 จํานวน 193 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
162,471,870 บาท และได�ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 152 โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ 19.5 โครงการ 
และไม�ได�ดําเนินการ 21.5 โครงการดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป;มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรนําข�อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามป; 
และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป;งบประมาณต�อๆไป โดยเฉพาะโครงการท่ีไม�ได�ดําเนินการในป;ท่ีผ�านมา 

2. ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให�เป@นระบบและมีรูปธรรมยิ่งข้ึน สามารถเป@นเครื่องมือสําคัญ
ท่ีช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

3. แต�ละส�วนราชการท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร การพัฒนา ควรเร�งรัดการดําเนินงานให�เป@นไปตามแผน
ดําเนินงานท่ีกําหนด 

4. ควรมีการกําหนดเปKาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ของโครงการ และมีการรายงานผลการดําเนินงานรวมท้ัง
ปLญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะ เพ่ือท่ีจะได�เป@นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานต�อไป 

5. การจัดทําแผนดําเนินงาน ควรจัดทําข้ันตอนการดําเนินโครงการ รายละเอียดโครงการโดยเฉพาะใน
ส�วนของวัตถุประสงค  เปKาหมาย และวิธีการดําเนินการ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 

6. ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาให�ครบทุกแนวทางการพัฒนา 
7. การกําหนดโครงการในแผนพัฒนาควรเป@นโครงการริเริ่มท่ีให�ผลงานหรือผลลัพธ ท่ีมีความยั่งยืนและ

เก่ียวเนื่องโดยตรงกับจุดมุ�งหมาย ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาท่ีได�ต้ังไว�ซ่ึงจะนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน 
ขององค การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

8. เพ่ือให�ได�รับข�อมูลท่ีเป@นจริง มีความน�าเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร   ควรขอความร�วมมือ
สมาชิกสภาองค การบริหารส�วนจังหวัดตาก เข�ามามีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบรายงานผลแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

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

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

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

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

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม/มี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

ส/วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน     

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

3. มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ /   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผน /   

    ยุทธศาสตร การพัฒนา   

ส/วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท#องถ่ิน     

7. มีการรวบรวมข�อมูลและปLญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล /   

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

9. มีการวิเคราะห ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ /   

    การพัฒนาท�องถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ /   

     ศักยภาพของท�องถ่ิน   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ /   

     ยุทธศาสตร จังหวัด   

12.มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /   

13.มีการกําหนดเปKาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน /   
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ประเด็นการประเมิน 
มี ไม/มี 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน 

14.มีการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร ของจังหวัด /   

16.มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร การพัฒนา /   

17.มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร  /   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  /   

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

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป@นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภายใต�แผนพัฒนา 3 ป; โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต�สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

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

ยุทธศาสตร. 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 

13 2,074,000 10 1,674,000 14 2,224,000 

2.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 

28 23,486,000 17 11,265,000 23 59,865,000 

3.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
โครงสร�างพืน้ฐาน 

37 48,640,000 12 22,900,000 96 206,676,200 

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

16 12,180,000 12 5,200,000 22 11,350,000 

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

27 30,642,000 22 22,550,000 22 22,650,000 

6.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�าน 
การอนุรักษ  ฟmnนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

10 3,300,000 8 2,600,000 8 2,600,000 

7.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการ
บริหารการเมือง และการมีส�วนร�วม 

50 23,816,100 40 25,392,000 45 47,972,000 

รวม 181 144,138,100 121 91,581,000 230 353,337,200 
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4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป; พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร.การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล#วเสร็จ 

ระหว/าง 
ดําเนินการ 

ไม/ได# 
ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพ 

13 12 0 1 

2.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

26 23 1 2 

3.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

49 31 17 1 

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข 

16 12.5* 0 3.5* 

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

28 28 0 0 

6.ยุทธศาสตร การพัฒนาด�านการอนุรักษ   
ฟmnนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

15 12 0 3 

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

46 33.5* 1.5* 11 

รวม 193 152 19.5 21.5 
 


