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คํานํา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจาย

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใต

กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2562 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

เรียบรอยแลว และขอขอบคุณทุกทาน ทุกภาคสวนที่มีสวนเก่ียวของในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดตากประจําป พ.ศ.2562 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการกํากับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุง การดําเนินงาน

และการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการดานสาธารณะ          

ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

               องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน 

เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนา

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะไดนํา

ขอมูลดังกลาวไปปรับปรงุ แกไข และพัฒนาตอไป 

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ดาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชมุชน/สังคม  

       และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

   4) ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 

   5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ขอเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีดงันี้ 

1. โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการแลวควรบริหารโครงการใหเปนไป

ตามที่ไดกําหนดไว เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการวิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้ง

งบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินการโครงการ/

กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณ ควรมี         

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชน/ประชาชนเปนสาํคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ

พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงินการคลัง

ของทองถ่ินเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

5. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ใหมากข้ึน ทั้งกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง 

วิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู 

และสามารถตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากขึ้น 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผล  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ี  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให

ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการ

ดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ 

เชน การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ

และการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดู

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรงุการดําเนินงาน 

   ในสวนของการ “ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ

ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ

ดําเนินการ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่

กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผล

อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ

ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ

ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การ

ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม

อยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

   จากท่ีกลาวมาขางตน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไร       

ก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถ่ินได เชนนั้น “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญ ที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ใน

การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุ

เปาหมายหรือไม อยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการ

ดําเนินงาน  
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2.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 2. เพื่อประเมินผลการนาํแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไปปฏิบัติ

 3. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลา และเปาหมายที่กําหนดไว        

สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ิน 

 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดตาก 

5. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวน

จังหวัดตาก เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในปตอไป 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดรอยละความสาํเรจ็ของการพัฒนา

ตามคาเปาหมาย  

7. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดที่สาํคัญประจาํป 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   

1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   

2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   

3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   

4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   

5) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากเสนอตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดตาก  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ. 2562  7 

 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ในการนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมี คําสั่งที่ 788/2562 ลงวันที่  2 เมษายน 2562        

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคําสั่งท่ี 

1078 /2562 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย 

1.นายฤกษชัย     จันทรคาํ  สมาชิกสภา อบจ.ตาก          ประธานคณะกรรมการฯ 

2.นายคมกิต       เกษร   สมาชิกสภา อบจ.ตาก              กรรมการฯ 

3.นายวิรุฬหพันธุ  ซือพอ  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 

4.นายสชุาติ       โพธิราช  ผูแทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 

5.นายสุริยัน       ทพิยสุวรรณ  ผูแทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 

6.พัฒนาการจังหวัดตาก             ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ  กรรมการฯ 

7.ทองถิ่นจังหวัดตาก                 ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ  กรรมการฯ  

8.นายธีรชัย       บัวต๊ิบ       ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการฯ 

9.นายเชาวลิต    เมืองสมบัติ       ผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 

10.ผูอํานวยการสาํนักการชาง                                     กรรมการฯ 

11.ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ                           กรรมการและเลขานุการฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตองดําเนินการให

การติดตามและประเมินผลฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

3.1 ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ

กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

3.2 ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและ

หวงเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

3.3 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ เพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

4.เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation 

tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ

พิจารณาเลือกใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด

สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ 

เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก แบบสอบถาม 

(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
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สภาพพื้นท่ีทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน รวมทั้ง

เกณฑมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น หรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและ

เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี  

1.1 กําหนดกรอบเวลา ( Time & Time Frame ) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตาก อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมนิผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส

ที่ผานมาทุกครั้ง 

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นภายในกําหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา/คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองทางยุทธศาสตร แผนงาน

โครงการ ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนําเครื่องมือที่มี

อยูจริงในหนวยงานมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงานโครงการตางๆ จะวัด

จากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก

ปงบประมาณที่ผานมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกัน

ระหวางผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด

ตาก ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลลัพธและ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดไดเฉพาะเชิง

คุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เปนตน 
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กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่

จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล และอาจรวมถึง

อําเภอและจังหวัดตากดวย เพราะมีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของ

จังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กําหนด

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบยีบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผูเขารวมติดตามและประเมิน 

2) เครือ่งมือ 

3) กรรมวิธีหรือวิธีการตางๆ 

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมาย เพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็นอธิบาย

หรือความคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 

2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึก หรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 

สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่

จากผูที่มีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ 

พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศกึษาไดโดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได 

3. กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก กําหนด

เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงบททดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชนการ

ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัด

อยางไร) โครงการจัดงานประเพณี(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน

การยืนยันวาผูที่มีสวนเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการสัมภาษณจะถูกแบงออกเปน 2 

ประเภทคือการสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (fomal or semi- fomal interview) ซึ่งใชแบบ
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สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน

ทางการ (infomal interview) ซึ่งคลายๆกับการสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 

3.3 การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตากใชการสังเกต เพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัดตากมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต(1) การสังเกต

แบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใช

ในชีวิตรวมกับประชาชนในหมูบาน/ตัวบุคคล/ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม    

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก

ลักษณะทางกายภาพโครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนรวมไดเสียในองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในจังหวัดตาก คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน

หลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหา ความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน

เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญ คือ การนําผลไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวาง

ดําเนินโครงการ และสามารถนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ซึ่งแยกเปนหัวขอ

สําคัญได ดังนี้ 

 1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในการดําเนินงาน

ตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 2. นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตากได เพื่อปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน 

3. ชวยใหการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดําเนินงานตามแผนดําเนินการ นําไปใช

ประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในปตอไปไดเปนอยางดี 

4. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการพัฒนาตามคาเปาหมาย  

5. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียดการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดที่สําคัญประจําป พ.ศ.2562 

6. ไดทราบถึงขอดีขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ

การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

7. มีขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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สวนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - 3 ,เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 - 4 , และแกไขครั้งท่ี 1 - 2  รวมทั้งสิ้น 377  โครงการ งบประมาณ 

350,845,981.-บาท นํามาปฏิบัติ(ไดรับอนุมัติงบประมาณ) จํานวน 334 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.59 

งบประมาณ จํานวน 233,123,140.-บาท คิดเปนรอยละ 66.45 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลโครงการพัฒนาทองถ่ินสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

พ.ศ.2561 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

รอยละ ตาม     

แผนพฒันา

ทองถิ่นสี่ป 

นํามา

ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 

ทองถิ่นสี่ป 
นํามาปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
204 190 93.14 203,791,481 149,144,140 73.18 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
81 70 86.42 61,406,050 50,601,550 82.40 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดาน    

การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรยีบรอย 

55 44 80.00 66,998,450 23,275,450 34.74 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดาน

สงเสริมการทองเท่ียว  และกีฬา 
25 21 84.00 13,250,000 6,688,000 50.48 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดาน    

การบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

12 9 75.00 5,400,000 3,414,000 63.22 

รวม 377 334 88.59 350,845,981 233,123,140 66.45 
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ผลการติดตามดานระยะเวลา พบวา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องคการบริหารสวนจังหวัดตากสามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จท้ังสิ้น จํานวน 214 โครงการ คิดเปนรอยละ 

64.07 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 82 โครงการ  คิดเปนรอยละ 24.55 โครงการยังไมได

ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.59 และโครงการที่ขอยกเลิกโครงการ จํานวน 26 โครงการ  

คิดเปนรอยละ 7.78 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการ 

การดําเนินงาน 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

ระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 190 90 76 8 16 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 70 62 3 0 5 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 

ความสงบเรยีบรอย 

44 36 1 3 4 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานสงเสรมิ     

การทองเที่ยว และกีฬา 
21 18 1 1 1 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
9 8 1 0 0 

รวม 334 214 82 12 26 

คิดเปนรอยละ 100 64.07 24.55 3.59 7.79 

 

ผลการติดตามดานคาใชจาย พบวา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ จํานวน 

233,123,140 บาท ดําเนินการเบิกจาย จํานวน 190,416,274.79 บาท คิดเปนรอยละ 81.68 ขออนุมัติกันเงิน

เบิกจายในป 2562 จํานวน 28,615,800 บาท คิดเปนรอยละ 12.27 

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทั้งภาพรวม และเปนรายยุทธศาสตร จํานวน 1,250 ฉบับ 

โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแตละยุทธศาสตรเปนผูดําเนินการประเมิน และสงใหฝายเลขา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS  

ซึ่งไดรับแบบประเมินคืน เปนจํานวน 1,170 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.60 ผลการประเมินพบวา 

 - ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดตาก อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 
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- ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแยกเปนยุทธศาสตร พบวา มีความพึงพอใจตอยุทธศาสตร

การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย อยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.62 รองลงมายุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา อยูในระดับมาก     

มีคาเฉลี่ย3.98 มีความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(คาเฉลี่ย 3.77) มีความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.66 

และมีความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.32 

ขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจาํป พ.ศ.2561 มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.ดานการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

1.1 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ควรนําปญหา ความตองการอยางแทจริงของ

ประชาชนมาบรรจุและมีความพรอมตอการดําเนินการ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหวางปมีจํานวน

นอยลง  

1.2 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน โครงการ ใดที่

ประเมินผลแลว เห็นวาควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรดําเนินการ  

2. ดานการบริหารงานโครงการ  

2.1 การดําเนินโครงการ/กิจกรรมหนวยดําเนินการที่รับผิดชอบเบ้ืองตนควรมีการประเมิน 

โครงการ เพื่อใหทราบถึงผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร รวมท้ังจะได

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนาโครงการใหเหมาะสมในการ

ดําเนินการและวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตอไป  

2.2 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อ 

ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ  

2.3 การติดตามและประเมินผลของผูท่ีรับผิดชอบโครงการเบ้ืองตนขาดความตอเนื่อง และ

ไมไดมีการประเมินผลโครงการ เพื่อมาปรับปรุงแกไขหรือวางแผนในอนาคต 

2.4 การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหไดรับ

ขอมูลที่เปนจริง มีความนาเชื่อถือ และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร  ควรลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการโดยขอความ

รวมมือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.5 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในหมวดเงินอุดหนุน หากมีการตั้งงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน ควรตรวจสอบโครงการที่หนวยงานราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ และองคกรตางๆ ขอรับเงินอุดหนุน 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยเครงครัด เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย และขอใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ

ขอเทจ็จริงการขอรับเงินอุดหนุนวาเปนไปตามโครงการที่ขอมาหรือไม 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดําเนินการติดตาม

และประเมนิผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายยทุธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ดาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

   2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   3) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชมุชน/สังคม  

       และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

   4) ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 

   5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น คะแนนรวม 100 

คะแนน ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

  (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ 5 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2.การพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดวย 

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ 

     ไดถูกตอง 5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

     และสังคมแหงชาติ 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ มั่นคง               

     มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ 

      ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

2.3 กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแกไขขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดังนี้ 

2.3.1 ดําเนินการติดตามโดยใชระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ( e-plan ) 

2.3.2 ดําเนินการเก็บขอมูลแตละโครงการในดานระยะเวลา  และดานคาใชจาย เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหตรงตามแผนดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีวางแผนไว  

2.3.3 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย

ใหเจาหนาที่ ท่ีรับผิดชอบแตละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมาย ตามราย

ยุทธศาสตร โดยดําเนินการสงแบบสอบถาม ดวยตนเอง ยุทธศาสตรละ 500 ฉบับ  

2.3.4 การลงพื้นที่ไปติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดําเนินการ โดยพิจารณาคัดเลือก

โครงการในแตละยุทธศาสตรเปนสัดสวนรอยละ 20 และคัดเลือกจากงบประมาณสูง กลุมเปาหมายหลากหลาย และ

ครอบคลุมทุกแผนงาน จํานวน 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา  45 โครงการ  
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2.4 เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยใช

เครื่องมือ ดังนี้ 

2.4.1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลของ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) 

2.4.2 แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

  2.4.3 บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจาํเดอืนของกองคลัง 

  2.4.4 การสอบถามความกาวหนาการดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงาน  

ระยะเวลาในการติดตาม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยดําเนินการติดตามเปน

รายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในดานระยะเวลาและดานคาใชจาย โดยดําเนินการ

รายงานผลความกาวหนาเปนรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและเสนอความคิดเห็นประจําป 1 

ครั้งภายในเดอืนธันวาคม 2562 

2.5. แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล  

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก กําหนดแบบในการประเมินผล 3 แบบ ไดแก แบบท่ี 1 การ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  แบบที่ 2 การติดตามและ

ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  และแบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร  ในแบบ ที่ 3 นั้นจะตองมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาพรวม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยใชแบบสอบถามความ

พึงพอใจ กําหนดประเด็นความพึงพอใจ ในภาพรวมจํานวน 9 ประเด็น และความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร

จํานวน 8 ประเด็น โดยมีตัวอยางทั้ง 3 แบบประเมิน ดังนี้ 
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ตัวอยางแบบประเมินแบบที่ 1 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  60 

          3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10) 

          3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10) 

          3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10) 

          3.4 วิสัยทัศน  (5) 

          3.5 กลยุทธ  (5) 

          3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5) 

          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) 

          3.8 แผนงาน  (5) 

          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน  100 
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ตัวอยางแบบประเมินแบบที่ 2 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 

          5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

          5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5) 

          5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู 

                การตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

(5) 

          5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 

          5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ 

                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 

          5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

          5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

          5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง 

                 ใหประเทศชาต ิมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

          5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  

                 (ผลผลิตของโครงการ) 

(5) 

          5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

          5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

                 และผลที่คาดวาจะไดรับ 

(5) 

          5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน  100 
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ตัวอยางแบบประเมินแบบที่ 3 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในภาพรวมของยุทธศาสตร) 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  โปรดทําเครื่องหมาย  หนาหมายเลขขอมูลของทาน 

1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

2.  อายุ (1) ต่ํากวา 20 ป (2) 20 – 30 ป (3) 31 – 40 ป 

 (4) 41 – 50 ป (5) 51 – 60 ป (6) มากกวา 60 ป 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

 (4) ปรญิญาตร ี (5) สูงกวาปริญญาตร ี (6) อื่น ๆ 

 

4.  อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

 (4) รับจาง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร 

 (7) อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………….……………………….…………………….. 

5.  อาศัยอยูในเขต เทศบาล/อบต……………………………………อําเภอ…………………………….. 

สวนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในภาพรวม  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารโครงการ/กิจกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

ของประชาชนในทองถิ่น 

     

8) การแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน      

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม      

ขอเสนอแนะ             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สวนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก รายยุทธศาสตร 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

     

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

ขอเสนอแนะ             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ. 2562  22 

 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

สวนที่ 3 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

1. ผลการติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดตากไปปฏิบัติ 

จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งที่ 7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8) 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2562 มีโครงการในแผนพัฒนา จํานวนทั้งสิ้น 285 โครงการ 

งบประมาณ 589,081,375 บาท บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

โอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 217  โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 202,354,100 บาท และใชจายจริง 

งบประมาณทั้งสิ้น 149,319,445.91 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน  ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลโครงการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

พ.ศ.2562 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

ตาม     

แผนพฒันา

ทองถิ่น 

นํามา

ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 

ทองถิ่น 
นํามาปฏิบัติ ใชจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
103 68 66.02 374,065,375 94,326,800 76,052,442.63 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
88 75 85.23 75,610,000 56,037,300 52,534,836.00 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรยีบรอย 

57 43 75.44 64,076,000 38,511,000 8,636,152.28 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดาน

สงเสริมการทองเท่ียว  และกีฬา 
22 19 86.36 69,010,000 10,609,000 8,943,895.00 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

15 12 80.00 6,320,000 2,870,000 2,145,120.00 

รวม 285 217 76.14 589,081,375 202,354,100 149,319,445.91 
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ตารางที ่4 แสดงขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการ 

การดําเนินงาน 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

ระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดาน 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
68 60 5 3 - 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดาน 

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
75 71 - - 4 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดาน 

การบรหิารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

43 38 - - 5 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดาน 

สงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา 
19 18 1 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดาน 

การบรหิารจัดการและอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

12 12 - - - 

รวม 217 199 6 3 9 

คิดเปนรอยละ 100 91.71 2.76 1.38 4.15 

2. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ในการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนรวม 100 คะแนน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดพิจารณาใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลอง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5  
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ

ขอมูลพื้นฐานของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดตาก 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหลงนา ลักษณะของไม/ปาไมฯลฯ ดานการเมือง 

/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

3 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน           

เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร 

ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม

ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม          

การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง

ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 2 

6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการ   

รวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา

สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 3 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2.การวิเคราะห

สภาวการณ และ

ศักยภาพ   

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยง

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

5 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ

พัฒนาทองถิ่น 

(3) 2 

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  

เปนตน 

(3) 3 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ

และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 

เปนตน 

(3) 3 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง 

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผีล

ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ

ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(3) 3 
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ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเช่ือมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

10 

3.2 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลัก   

ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 

และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสู   

การบรรลุวิสัยทัศน หรอืแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี  

จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของแต 

ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือให

บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 
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ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

มีความชดัเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต 

/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 98 

 

3. ผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 

สรุปผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ในการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นคะแนนรวม 100 คะแนน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดพิจารณาใหคะแนนการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น เปนคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน 

รายละเอียดตามตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรุปสถานการณ 

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis 

/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ   

การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ

ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

10 10 

2. การประเมินผลการนํา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล      

ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรมงานตางๆ 

ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม

จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไม

สามารถดําเนนิการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาที่ท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการนํา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป 

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ     

การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ไดรับงบประมาณมาดําเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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4.แผนงานและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ

ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 

SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ

การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)(Local Sufficiency Economy 

Plan : LSEP) 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร       

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการ

เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

      60 

(5) 

 

5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนนิงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน             

มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

ชัดเจนนําไปสูการ       

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน 

และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา

ท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย 

กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคอื

กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 
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5.4 โครงการมีความ 

สอดคลองกับแผน 

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน

ภายใตยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ

นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ

ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง

การพัฒนา 

(1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก

รายไดปานกลางสูรายไดสูง  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ

เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ  

(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคม  

(4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6)การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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5.6 โครงการมีความ 

สอดคลองกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน  

(1) เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา 

เชิงนวัตกรรม  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรม  

(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน 

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรยีบเชงิเปรียบเทียบ 

เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม

สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้

โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทาง

ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไขปญหา 

ความยากจนหรือการ 

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี

ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ

ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิด

ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5) 5 
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5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 

ประการในการจัดทําโครงการไดแก  

(1) ความประหยัด (Economy)  

(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4)ความยุติธรรม(Equity) , (5)ความโปรงใส(Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ 

ราคาถูกตองตามหลัก 

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา

หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย

ในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่

ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด 

ตัวชี้วัด (KPI) แล ะ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอก

ประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด

รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดที่สิ่งท่ี

ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนนิการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล

หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา

วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  

(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการ

ดําเนินงาน ตามโครงการ  

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 

(3)ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนนิงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได  

(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจรงิ 

(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 99 
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4. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ในปงบประมาณพ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดดําเนินโครงการพัฒนาทั้ง 5 

ยุทธศาสตรและไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานท้ังในภาพรวม และความพึงพอใจตอผล

การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แตละยุทธศาสตรจะดําเนินการจัดสง

แบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายตามรายยุทธศาสตร โดยดําเนินการสงแบบสอบถาม ดวยตนเอง จํานวน 2,500 

ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 2,394 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.76 สามารถสรุปผลไดดังนี้  

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เกณฑการประเมินผลความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดดังตาราง

ที่ 7-8 
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

                จําแนกตามประเด็น  ไดดังนี้  

การปฎิบัติงาน                                

(ประจําปงบประมาณ 2562) 

ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรม  
2,394 3.24 1.18 ปานกลาง 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ / กิจกรรม  
2,394 3.32 1.10 ปานกลาง 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ / กิจกรรม 
2,394 3.38 1.07 ปานกลาง 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 

กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
2,394 3.48 1.07 มาก 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ

ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
2,394 3.39 1.03 ปานกลาง 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 2,394 3.47 1.12 มาก 

7.ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
2,394 3.49 1.06 มาก 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 
2,394 3.52 1.06 มาก 

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนิน

โครงการ / กิจกรรม  
2,394 3.68 1.05 มาก 

รวม 2,394 3.44 0.90 มาก 

จากตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากใน

ภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.44) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวามีประโยชนที่

ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.68) รองลงมา คือการแกไข

ปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน (คาเฉลี่ย 3.52)  และมีผลการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 3.49) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม มคีาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.24) 
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

               จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลพื้นฐาน 

ระดับความพงึพอใจ 

รวม ควร

ปรับปรุง 
นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

เพศ 

ชาย 
64 

 ( 2.67%) 

248 

 ( 10.36%) 

256 

 ( 10.69%) 

205 

 ( 8.56%) 

129 

 ( 5.39%) 

902 

 ( 37.68%) 

หญิง 
121 

 ( 5.05%) 

253 

 ( 10.57%) 

403 

 ( 16.83%) 

442 

 ( 18.46%) 

273 

 ( 11.40%) 

1,492 

 ( 62.32%) 

รวม 
185 

 ( 7.73%) 

501 

 ( 20.93%) 

659 

 ( 27.53%) 

647 

 ( 27.03%) 

402 

 ( 16.79%) 

2,394 

 ( 100%) 

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 
8 

 ( 0.33%) 

44 

 ( 1.84%) 

134 

 ( 5.60%) 

159 

 ( 6.64%) 

98 

 ( 4.09%) 

443 

 ( 18.50%) 

20-30 ป 
33 

 ( 1.38%) 

71 

 ( 2.97%) 

91 

 ( 3.80%) 

86 

 ( 3.59%) 

37 

 ( 1.55%) 

318 

 ( 13.28%) 

31-40 ป 
19 

 ( 0.79%) 

121 

 ( 5.05%) 

167 

 ( 6.98%) 

130 

 ( 5.43%) 

35 

 ( 1.46%) 

472 

 ( 19.72%) 

41-50 ป 
54 

 ( 2.26%) 

148 

 ( 6.18%) 

147 

 ( 6.14%) 

146 

 ( 6.10%) 

71 

 ( 2.97%) 

566 

 ( 23.64%) 

51-60 ป 
41 

 ( 1.71%) 

106 

 ( 4.43%) 

90 

 ( 3.76%) 

68 

 ( 2.84%) 

114 

 ( 4.76%) 

419 

 ( 17.50%) 

มากกวา 60 ป 
30 

 ( 1.25%) 

11 

 ( 0.46%) 

30 

 ( 1.25%) 

58 

 ( 2.42%) 

47 

 ( 1.96%) 

176 

 ( 7.35%) 

รวม 
185 

 ( 7.73%) 

501 

 ( 20.93%) 

659 

 ( 27.53%) 

647 

 ( 27.03%) 

402 

 ( 16.79%) 

2,394 

 ( 100%) 
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

               จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลพื้นฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ควรปรับปรุง นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การศึกษา 

ประถมศกึษา 
89 

 ( 3.72%) 

187 

 ( 7.81%) 

202 

 ( 8.44%) 

149 

 ( 6.22%) 

124 

 ( 5.18%) 

751 

 ( 31.37%) 

มัธยมศึกษา 
48 

 ( 2.01%) 

217 

 ( 9.06%) 

259 

 ( 10.82%) 

271 

 ( 11.32%) 

157 

 ( 6.56%) 

952 

 ( 39.77%) 

อนุปริญญา 
15 

 ( 0.63%) 

33 

 ( 1.38%) 

45 

 ( 1.88%) 

48 

 ( 2.01%) 

16 

 ( 0.67%) 

157 

 ( 6.56%) 

ปริญญาตรี 
27 

 ( 1.13%) 

55 

 ( 2.30%) 

85 

 ( 3.55%) 

162 

 ( 6.77%) 

53 

 ( 2.21%) 

382 

 ( 15.96%) 

สูงกวาปริญญาตรี 
6 

 ( 0.25%) 

7 

 ( 0.29%) 

39 

 ( 1.63%) 

15 

 ( 0.63%) 

8 

 ( 0.33%) 

75 

 ( 3.13%) 

อ่ืน ๆ 
0 

 ( 0.00%) 

2 

 ( 0.08%) 

29 

 ( 1.21%) 

2 

 ( 0.08%) 

44 

 ( 1.84%) 

77 

 ( 3.22%) 

รวม 
185 

 (7.73%) 

501 

 (20.93%) 

659 

 (27.53%) 

647 

 (27.03%) 

402 

 (16.79%) 

2,394 

 (100%) 

อาชีพ 

รบัราชการ 
23 

 ( 0.96%) 

50 

 ( 2.09%) 

76 

 ( 3.17%) 

97 

 ( 4.05%) 

25 

 ( 1.04%) 

271 

 ( 11.32%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
3 

 ( 0.13%) 

17 

 ( 0.71%) 

30 

 ( 1.25%) 

29 

 ( 1.21%) 

5 

 ( 0.21%) 

84 

 ( 3.51%) 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
40 

 ( 1.67%) 

95 

 ( 3.97%) 

142 

 ( 5.93%) 

93 

 ( 3.88%) 

81 

 ( 3.38%) 

451 

 ( 18.84%) 

รบัจาง 
34 

 ( 1.42%) 

83 

 ( 3.47%) 

123 

 ( 5.14%) 

107 

 ( 4.47%) 

65 

 ( 2.72%) 

412 

 ( 17.21%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
8 

 ( 0.33%) 

52 

 ( 2.17%) 

138 

 ( 5.76%) 

174 

 ( 7.27%) 

104 

 ( 4.34%) 

476 

 ( 19.88%) 

เกษตรกร 
73 

 ( 3.05%) 

200 

 ( 8.35%) 

138 

 ( 5.76%) 

134 

 ( 5.60%) 

107 

 ( 4.47%) 

652 

 ( 27.23%) 

อ่ืนๆ 
4 

 ( 0.17%) 

4 

 ( 0.17%) 

12 

 ( 0.50%) 

13 

 ( 0.54%) 

15 

 ( 0.63%) 

48 

 ( 2.01%) 

รวม 
185 

 (7.73%) 

501 

 (20.93%) 

659 

 (27.53%) 

647 

 (27.03%) 

402 

 (16.79%) 

2,394 

 (100%) 
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จากตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามขอมูล

พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้    

ดานเพศ  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 1,492 คน คิดเปนรอยละ 62.32 เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา เพศหญิงมีความพึงพอใจ

มาก จํานวน  442 คน คิดเปนรอยละ 18.46 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จํานวน 403 คน คิดเปนรอยละ 

16.83 เพศชาย     มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 10.69 รองลงมาพึงพอใจนอย 

จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 10.36  

ดานอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 566 คน คิดเปนรอยละ 23.64

รองลงมา อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 472 คน คิดเปนรอยละ 19.72 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 443 คน คิด

เปนรอยละ 18.50 อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 419 คน คิดเปนรอยละ 17.50 อายุระหวาง 20-30 ป 

จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 13.28 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 7.35 

ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบวา ชวง

อายุระหวาง 41-50 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 146 คน  คิดเปนรอยละ 6.10 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 

71 คน  คิดเปนรอยละ 2.97 ชวงอายุระหวาง 31-40 ป มีความพึงพอใจมาก จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ

5.43 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 1.46 และชวงอายุอายุต่ํากวา 20 ป มีความพึงพอใจ 

จํานวน 159 คน คิดเปน   รอยละ 6.64 และพึงพอใจมาก จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 4.09 ตามลําดับ 

ดานการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 952 คน คิดเปน

รอยละ 39.77 รองลงมาระดับประถมศึกษา จํานวน 751 คน คิดเปนรอยละ31.37 ระดับปริญญาตรี จํานวน 

382 คน คิดเปนรอยละ 15.96 ระดับอนุปรญิญา  จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 6.56 ระดับอื่นๆ จํานวน 77 

คน  คิดเปนรอยละ 3.22 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 3.13 ตามลําดับ และเมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตาก พบวาระดับมัธยมศึกษา มีความพึง

พอใจมาก จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ11.32 และพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 6.56 

ระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ6.22 พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 124 

คน  คิดเปนรอยละ 5.18 และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจมาก จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 6.77 พึง

พอใจมากที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 2.21 ตามลําดับ 

ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 652 คน คิดเปนรอยละ 27.23

รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 476 คน คิดเปนรอยละ 19.88 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 

451 คน คิดเปนรอยละ 18.84 อาชีพรับจาง จํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 17.21 อาชีพรับราชการ จํานวน 

271 คน คิดเปนรอยละ 11.32 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 3.51 และอาชีพอื่นๆ 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 2.01 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ-

บริหารสวนจังหวัดตาก พบวา อาชีพเกษตรกร มีความพึงพอใจมาก จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ5.60 พึงพอใจ

มากที่สุด จํานวน  107 คน คิดเปนรอยละ4.47 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 174 คน 
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คิดเปนรอยละ 7.27 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 4.34 และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว   

มีความพึงพอใจมาก จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 3.88 พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 

3.38 ตามลําดับ  

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ในแตละ

ยุทธศาสตร  ไดดังน้ี 

ตารางที่ 9  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน (คน) 
 

S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 500 2.84 0.45 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 500 3.83 0.86 มาก 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี               

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

472 3.91 0.76 มาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  

และกีฬา 
426 3.60 0.60 มาก 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
496 3.45 0.96 มาก 

รวม 2,394 3.44 0.90 มาก 

 จากตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา

ยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.91) รองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา  

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  (คาเฉลี่ย 3.83)  และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

(คาเฉลี่ย 3.60) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.45) และยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 

2.84) ตามลําดับ 
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จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตาก  ตามประเด็นการประเมินผลวาโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 5

ดาน บรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน และกลยุทธที่กําหนดไว ดังน้ี   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

แผนงาน   แผนงานเคหะและชุมชน     

กลยุทธ  1) สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟา 

          สาธารณะ และติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 

 2) พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

            3) สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานดานวิชาการ 

             4) พัฒนา ปรับปรุง บรหิารจัดการงานดานขนสง 

มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี1 ถึงครั้งที่7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1 ถึงครั้งท่ี8)  

จํานวน 103 โครงการ  เปนเงิน 374,065,375 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562  จํานวน 68 โครงการ เปนเงินจํานวน 94,326,800 บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 

76,052,442.63 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 60 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ 

และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแผนงานและกลยุทธท่ีกําหนด ดังน้ี 

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0038 

บานแมตาวสันแป – บานหวยมวง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,999,999 

2 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นท่ีสายทางที่ ตก.ถ.1-0003บานลานขวาง – บานน้าํรมึ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

483,000 

3 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)ไฟฟาแสงสวาง  

ในพื้นท่ีสายทางที่ ตก.ถ.1-0005 บานตลุกกลางทุง – บานพุสะแก 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

483,000 

4 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0008 

บานสระทอง อําเภอบานตาก -บานสามไร อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

497,500 

5 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0009 

บานแมบอน – บานตะฝงสงู อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

497,500 
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ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

6 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ.1-0010 

บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก -บานวังหวาย อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก 

497,500 

7 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0012    

บานวังหวาย – บานสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

497,500 

8 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 

ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่  สายทางที่ ตก.ถ.1-0018 

บานคีรนีอย – บานทรัพยอนันต อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

483,000 

9 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0019 

บานแมกุหลวง – บานผาร ูอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

497,000 

10 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0022 

บานหวยมวง – บานแมตาวสนัโรงเรียน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

497,000 

11 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ 1-0025 

บานทาอาจ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

497,000 

12 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0026 

บานวังตะเคียน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

497,000 

13 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0028 

ทางเขาบานแมละเมา – บานปางสาน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

496,500 

14 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวาง  

ในพื้นท่ีสายทางที่ ตก.ถ.1-0029บานตนผึ้ง – บานตีนธาตุ 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

483,000 

15 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวาง  

ในพื้นท่ีสายทางที่ ตก.ถ.1-0030บานแมจะเราสองแคว – บานสันปาไร 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

483,000 

16 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)ไฟฟาแสงสวาง  

ในพื้นท่ี  สายทางที่ ตก.ถ.1-0031 บานแมระมาดนอย-บานสันปาตึง 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

483,000 

17 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นท่ีสายทางที่ ตก.ถ.1-0034บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ  

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

483,000 
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ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

18 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสายทางที่ ตก.ถ.1-0039 หมูที่ 4 

ตําบลตากตก อําเภอบานตาก -ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

498,000 

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 2 บานหินโคว ตําบลตากตก 

เชื่อม หมูท่ี 1 บานดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ อาํเภอบานตาก จังหวัดตาก 

486,000 

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 3 ตําบลตากตก 

เชื่อมหมูที่ 1 บานดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ อาํเภอบานตาก จังหวัดตาก 

486,000 

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 9 บานชัยมงคล 

ตําบลสมอโคน อําเภอบานตากเชื่อม หมูที่ 2 บานหนองตาสัก 

ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

889,950 

22 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนพหลโยธิน เทศบาลตําบลบานตาก 

เชื่อม หมูท่ี 7บานตะฝงสูง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

300,000 

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลบานตาก เชื่อมหมูที่ 7           

บานตะฝงสูง ตาํบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

720,000 

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้           

ตําบลตากออก เชื่อม หมูท่ี 6 บานสมอโคน ตําบลสมอโคน                 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก   

498,000 

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง              

ตําบลประดาง เชื่อมตอ หมูท่ี 6 บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ                 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   

469,000 

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง               

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เชื่อม หมูที่ 6 บานไรลาํปาง            

(บานไทยทวี) ตาํบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร    

489,000 

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 7 บานทาทองแดง   

ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ หมูที่ 6บานผาผึ้ง ตาํบลเชียงทอง 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

486,000 

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยวังน้ําใจ เทศบาลตาํบลวังเจา 

เชื่อมตอ หมูที่ 5  บานเดนคา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

485,000 

29 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 6   

บานหวยทรายสอง ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองเชื่อม หมูที่ 2              

บานคลองเชียงทอง ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

493,000 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

30 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทาง หมูที่ 10 บานลีซอ ตําบล

แมทอ อําเภอเมืองเชื่อมโยง หมูที่ 6 บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง             

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

484,500 

31 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 7                       

บานปากหวยกลางตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองเชื่อม หมูที่ 2                  

บานแมไข ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

492,500 

32 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 8 ตําบลวังหิน 

อําเภอเมืองจังหวัดตาก เชื่อม หมูท่ี 11  บานหนองตาอิฐ ตําบลโกสัมพี  

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

496,500 

33 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 4 

บานไผสีซอ ตําบลตลุกกลางทุง เชื่อม หมูท่ี 5 บานหนองรม ตําบลวังประจบ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

497,000 

34 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 1                      

บานลานหวยเดื่อ ตําบลโปงแดง เชื่อมโยง หมูท่ี 3 บานบอไมหวา             

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

497,500 

35 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 4 บานปางสา 

ตําบลปามะมวง เชื่อมหมูที่ 3 บานหวยนึ่ง ตําบลแมทอ                        

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

498,500 

36 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 15 บานสมบูรณทรัพย 

ตําบลชองแคบเชื่อม บานคีรีนอย  ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก 

376,000 

37 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท่ี 12 บานใหม ก.ม.5 

ตําบลชองแคบเชื่อม หมูท่ี 1 บานคีรีนอย ตําบลรวมไทยพฒันา                   

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

376,000 

38 กอสรางฝายเก็บกักน้ําคลองแมระกา หมูที่ 3 บานสะแกเครือ ตําบลวังประจบ

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

863,618.73 

39 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                       

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling) สายทางท่ี ตก.ถ.1-0001                

บานตะเคยีนดวน-บานสบยม อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

1,458,000 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

40 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                            

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0002               

บานหนองปรือ – บานวังเจา (อําเภอเมอืง - อําเภอวังเจา) จังหวัดตาก 

1,864,296 

41 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                      

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0004                  

บานคลองขยางโพรง -  บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,888,000 

42 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  สายทางที่             

ตก.ถ 1-0006   บานบอไมหวา ตาํบลนํ้ารมึ –บานตลุกกลางทุง                

ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,987,850 

43 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                       

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0007                

ทางเขาบานน้ําดิบ (อําเภอเมือง-อําเภอบานตาก)  จังหวัดตาก 

1,879,000 

44 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                       

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ.1-0008                 

บานสระทอง อําเภอบานตาก -บานสามไร อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,960,000 

45 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                           

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010                  

บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก -บานวังหวาย อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,340,000 

46 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                       

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0011             

บานวังหวาย อาํเภอสามเงา -บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

1,963,000 

47 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                       

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0014               

บานวังไคร – บานสองแคว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,844,515 

48 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี              

ตก.ถ 1-0016บานเการวมไทย – บานทรพัยเจริญ อําเภอพบพระ               

จังหวัดตาก 

1,624,231.50 

49 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่               

ตก.ถ 1-0021บานแมกุ – บานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,596,000 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

50 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                            

(โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling)สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024               

บานแมตาวริมเมย –บานปากหวยแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,480,000 

51 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                            

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0032                  

บานแมระมาดนอย -  บานทุงมะขามปอม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

1,470,000 

52 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                        

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0033               

บานหวยกะโหลก – บานแมกื๊ดใหม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1,299,000 

53 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่                    

ตก.ถ 1-0035เทศบาลเมืองตาก - หมูที่ 6 ตําบลวังหิน                            

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

918,758 

54 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต                           

(โดยวิธPีavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0037                

บานลานขวาง – บานเดนมะขาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,719,695 

55 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางท่ี               

ตก.ถ 1-0003 บานลานขวาง – บานน้าํรึม อําเภอเมอืง จังหวัดตาก 

850,000 

56 ปรับปรุงลาดคันทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางบานวาเลย ตําบลวาเลย 

เชื่อม ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก   

498,000 

57 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต(Overly)               

สายทางหมูท่ี 3 บานเดลอค ีตําบลแมกลอง เชื่อมหมูที่ 2 บานกลอทอ              

ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

998,000 

58 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต(Overly)               

สายทาง หมูท่ี 1บานหนองหลวง ตําบลแมกลองเชื่อมหมูที่ 2 บานกลอทอ  

ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

997,500 

59 ปรับปรุงทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ.1-0004                 

บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

295,000 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

60 พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

โดยใชเครื่องจักรกล อบจ.ตาก 

19,629,730.53 

 

 

ตารางที่ 11 แสดงโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

1 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวางจราจร สายทางท่ี ตก.ถ.1-0020 

บานใหมแมโกนเกน – บานหวยผักหละ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

320,000 

2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานพรอมเดินทอสงนํ้า ในพื้นท่ีหมูท่ี 7, หมูที่ 9  

บานแมยะ ตาํบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก และพื้นที่ หมูที่ 2                 

บานปายางเหนือ ตําบลยานร ีอําเภอสามเงา จังหวัดตาก   

499,000 

3 ปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังบดอัดแนน                      

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  บานแมก๊ืดสามทา – บานสันปาไร                     

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

2,974,000 

4 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่                  

ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมูที่ 1  ตําบลไมงาม                          

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,761,298.87 

5 ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะสถานีขนสงผูโดยสารแมสอด  

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

200,000 

 

ตารางที่ 12 แสดงโครงการท่ียังไมไดดําเนินการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

1 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยนา หมูที่ 1  

เทศบาลตําบลอุมผาง เชื่อม หมูที่ 3 อบต.อุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

700,000 

2 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยสาธารณะบานทาทองแดง  

หมูที่ 7 ตําบลนาโบสถ เชื่อม บานผาผึ้งหมูท่ี 6 ตําบลเชียงทอง 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

1,199,000 

3 กอสรางระบบระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 9 ตําบลน้าํรึม เชื่อม

เขตเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

750,000 
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ตารางที่ 13   แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชน้าํมันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่น 

                ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

 ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานที่รองขอ 

1 

 

 

ปรับปรุงซอมแซมปรับเกลี่ยและบดอัด ถนนลูกรังในเขตพื้นที่                  

หมูที่ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13 และ 15 ตาํบลตากออก อําเภอบานตาก 

จังหวดัตาก รวมระยะทาง 40,826.00 เมตร 

อบต.ตากออก 

2 ขุดเพื่อฝงกลบขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก อบต.เชียงทอง 

3 ขุดลอกแกมลิงเชื่อมระหวางหนองจระเข หมูที่ 3 บานทาไผ กับ                       

หนองบานตีนดอย หมูที่ 10 บานใหมสามัคคี ตําบลยกกระบัตร              

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.ยกกระบัตร 

4 สนับสนุนเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลพรอม ดําเนินการขุดลอก                       

เพื่อเปดทางน้ํา และเพื่อเก็บกักน้ํา เพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอน             

และตอบสนองความตองการของราษฎรในพื้นที่ดงันี้ 

1.ขุดลอกคลองมวง หมูที่ 5 บานเดนคา 

2.ขุดลอกอางเขากระเปาะ หมูที่ 9 บานครองราชย 

3.ขุดลอกคลองมวง หมูที่ 12 บานเดนวัวทิพย 

อบต.เชียงทอง 

5 สนับสนุนเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกล ดําเนินการขุดลอกตะกอนดิน             

หนาฝายน้าํลน และขุดบอพักน้ําสาํหรับกักเก็บน้ําไวเลี้ยงสตัวในชวงฤดูแลง           

ที่กําลังจะมาถึง ในพื้นท่ีหมูที่ 2 บานปายางเหนือ ตําบลยานรี                     

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.ยานร ี

6 ขุดลอกพรอมวางทอสงนํ้า เพือ่นําน้ําดิบมาผลิตน้าํประปาใหประชาชน          

ไดใชอุปโภค - บริโภค หมูที่ 12 บานแมบอน ตําบลตากออก                        

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อบต.ตากออก 

7 ขุดลอกเพื่อเปดทางน้ํา และเพี่อเก็บกักน้ํา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 

และตอบสนองความตองการของราษฎรในพื้นที่ ดังนี้ 

1.ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 4 บานเดนวัว 

2.ขุดลอกคลองบริเวณประปา หมูที่ 7 บานใหมเสรีธรรม 

3.ขุดลอกสระน้ําวัดหนองปลาไหล หมูที่ 8 บานหนองปลาไหล 

4.ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ หมูที่ 14 บานสมยมใต   

อบต.เชียงทอง 

8 ขุดลอกทรายรองแมน้ําปง เพื่อใชในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย           

แขงเรอืพายโบราณ บริเวณในเขตพื้นที่ ม.6 ตําบลตากออก อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก และปรับปรุงทัศนยีภาพบริเวณเกาะกลางแมน้ําปงใหสวยงาม 

เทศบาลตําบลบานตาก 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ. 2562  47 
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ตารางที่ 13 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชน้าํมันเชื้อเพลิงหนวยงานอ่ืน 

                ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
 

 ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานที่รองขอ 

9 ขุดลอกลําหวยแมบอนพรอมวางทอ สําหรับผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 12 

บานใหมแมบอน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อบต.ตากออก 

10 ขุดลอกและขยายฝายแกมลิง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรเลี้ยงสัตวและ 

ดับไฟปา หมูที่ 2 บานเดน และเปดทางน้ําสระดอยปูเล็กใหม หมูที่ 8             

บานหนองแบน ตําบลหนองบัวเหนือ และหมูที่ 4 บานหนองบัวเหนือ           

อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

อบต.หนองบัวเหนือ 

11 ขุดลอกแกมลิงเชื่อมระหวางหนองจระเข หมูที่ 3 บานทาไผ กับ                      

หนองบานตีนดอย หมูที่ 10 บานใหมสามัคคี ตําบลยกกระบัตร                

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 4,400 เมตร 

อําเภอสามเงา 

12 ขุดสระน้ํา ดังนี้ 

1.ขุดคันสระเปดทางน้ําเขาสระเก็บน้ําปาชุมชน หมูท่ี 1 บานลาดยาว              

เพื่อแกปญหาภัยแลง 

2.ขุดสระเพื่อเปนแหลงน้ําดิบผลิตประปาหมูบานกลุมบนเดน หมูที่ 1              

บานลาดยาว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําดิบผลิตประปาใหเพียงพอตอความตองการ          

ใชน้ํา ตาํบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก   

อบต.นาโบสถ 

13 ขุดลอกสระมะคาเตี้ยให หมูที่ 1 บานหนองตับ ตําบลหนองบัวเหนือ              

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.หนองบัวเหนือ 

14 ปรับปรุงงานซอมแซมตลิ่งแมน้ําวังในเขตพื้นท่ีตําบลวังหมนั                          

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.วังหมัน 

15 ซอมแซมถนนพรอมเกรดปรับเกลี่ย ถนนในหมูบานและถนนเพ่ือการเกษตร           

ที่ชํารุดเสียหาย ในพื้นที่หมูท่ี 8 บานเกษตรพัฒนา ตําบลพบพระ               

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อบต.พบพระ 

16 ซอมแซมทางลูกรังบานวังตําลงึ หมูที่ 5 จํานวน 3 สายทาง ตาํบลนาโบสถ 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

อบต.นาโบสถ 

17 สรางประตูน้ํา หมูที่ 3,4,5 และหมูที่ 6 ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง          

จังหวัดตาก 

อบต.แมอุส ุ

18 ถางวัชพชืและลมตนไมบริเวณไหลทางถนนพหลโยธิน อําเภอบานตาก           

จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลบานตาก 
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ตารางที่ 13 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชน้าํมันเชื้อเพลิงหนวยงานอ่ืน 

                ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 
 

 ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานที่รองขอ 

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย หมูที่ 1 , หมูที่ 2 , หมูที่ 3 และหมูท่ี 9               

ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

อบต.แมหละ 

20 ซอมแซมถนนลูกรังบานวังตําลึง หมูที่ 5 ตําบลนาโบสถ จํานวน 3 สายทาง 

ดังน้ี 

1. สายไรผูใหญปญญา  ระยะทาง 600 เมตร 

2. ทางเขาโรงสูบประปา  ระยะทาง 800 เมตร 

3. เขาไรครูหมั้น (ประปาตั้งใหม) ระยะทาง 1,000 เมตร 

อบต.นาโบสถ 

21 ซอมแซมถนนลูกรังจํานวน 4 สายทาง ดังนี้ 

1.สายบานวังน้าํเย็น - สาํนักสงฆคลองไคร ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา 

จังหวัดตาก ระยะทาง 2,700 กิโลเมตร 

2.สายลุงทุง หมูท่ี 1 - บานทุงกง ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก

ระยะทาง 1,680 กิโลเมตร 

3.สายยายฟก หมูท่ี 1 บานทุงกง ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก

ระยะทาง 2,690 กิโลเมตร 

4.สายบานตะเคยีนดวน หมูที่ 3 - บานลาดยาว หมูท่ี 1 ตําบลนาโบสถ  

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ระยะทาง 2,780 กิโลเมตร  

อบต.นาโบสถ 

22 ปรับปรุงสายทาง สายบานวังน้ําเย็น หมูที่ 8 ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอกับ         

บานคีรรัีกษ หมูท่ี 11 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

อบต.เชียงทอง 

23 ซอมแซมและปรับเกรดถนนลูกรังสายทางในพื้นท่ีหมูท่ี 5 , หมูที่ 6 , หมูท่ี 7 , 

และหมูที่ 8 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

24 แกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก             

ที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ ดังน้ี 

1. ปรบัปรุงซอมแซมถนนลูกรังทุกสายทางในพื้นที่ตําบลยานรี 

2. เปดทางน้ําหวยสามเงา หมูที่ 4 บานหนองโสน 

3. ปรบัพื้นท่ีสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 5 สถานี 

4. ขุดลอกตะกอนดิน หิน ทราย ในพื้นที่ตําบลยานรี 

5. ซอมแซมแนวตลิ่งที่ถูกกัดเซาะในพื้นที่ตําบลยานรี  

อบต.ยานร ี

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังพระมหาธาตุเจดียโลกะวิทู 

ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนระยะทาง 19 กิโลเมตร 

อบต.แมหละ 
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ตารางที่ 13 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชน้าํมันเชื้อเพลิงหนวยงานอ่ืน 

                ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 
 

 ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานที่รองขอ 

26 ซอมแซมถนนลูกรังระหวางตําบลรวมไทยพัฒนาเชื่อมตอตําบลคีรีราษฎรและ

ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อบต.รวมไทยพัฒนา 

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินในพื้นที่ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก อบต.แมหละ 

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังหมัน และ

ปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน บริเวณศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคการบริหารสวนตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.วังหมัน 

29 ปรับปรุงถนนลกูรังในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง  

จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลแมกลอง 

30 ปรับปรุงซอมแซมปรับเกลี่ยและบดอัด ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมูที่ 

1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13 และ 15 ตาํบลตากออก อําเภอบานตาก            

จังหวัดตาก รวมระยะทาง 40,826.00 เมตร 

อบต.ตากออก 

31 ปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ชาํรดุเสียหายในเขตพื้นที่ตําบลวาเลย                  

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อบต.วาเลย 

32 พัฒนาพื้นที่สําหรับการดาํเนินโครงการทหารพันธุดีในคายวชิรปราการ   

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลไมงาม 

33 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชเปนสถานที่จอดรถบริเวณหมูท่ี 14 ตําบลตากออก  

อําเภอบานตาก เพื่อใชในกิจกรรม "บานตากชวนว่ิง 2019 ครั้งท่ี 1"             

ในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

เทศบาลตําบลบานตาก 

34 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติแมเมย  

อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

อบต.แมสอง 

35 ปรับปรุงภูมิทัศนถนนรอบอางเก็บนํ้าเพชรชมภู หมูที่ 2 ตําบลนาโบสถ            

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยจะทําการปรับปรงุผวิจราจรบริเวณรอบสันอาง

เก็บน้ําใหเปนถนนลกูรังบดอัดแนน พรอมทั้งขุดวางทอระบายน้ํา จาํนวน 3 จุด 

อบต.นาโบสถ 

36 ปรับพื้นที่บริเวณสนามกีฬาวัดพระทรายงาม หมูที่ 7 ตําบลพบพระ  

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

เทศบาลตําบลพบพระ 
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ตารางที่ 13 แสดงโครงการขอใชเครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใชน้าํมันเชื้อเพลิงหนวยงานอื่น 

                ที่ขอรับการสนับสนุนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 
 

 ลําดับที ่ โครงการ หนวยงานที่รองขอ 

37 ปรับปรุงเสนทาง ดังน้ี  

1.เสนทางบานกลอทอ - บานคอโซทะ หมูที่ 2 ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

2.เสนทางหลวง - บานทีจอชี หมูท่ี 4 ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

3.เสนทางหลวง - บานทิโพจิ หมูที่ 4 ระยะทาง 14 กิโลเมตร 

4.เสนทางบานกุยเลอตอ หมูที่ 6 บานหมองกั๊วะ หมูท่ี 7 ระยะทาง 19 

กิโลเมตร 

5.เสนทางบานหมองก๊ัวะ หมูที่ 7 - บานแมจันทะ หมูที่ 8 ระยะทาง 39 

กิโลเมตร 

เทศบาลตําบลแมจัน 

38 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณรอบสันอางเก็บนํ้าเพชรชมภู หมูที่ 2 ตําบลนาโบสถ 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ใหเปนถนนลูกรังบดอัดแนน พรอมทั้งขุดวางทอ

ระบายน้าํ จาํนวน 3 จุด 

อบต.นาโบสถ 

 

  ผลการประเมิน  ดานการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน วางทอ ตลอดจนการติดตั้ง

ระบบไฟฟา ขยายเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง และการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตร เชน ขุดลอกคลอง 

หนองน้ํา ขุดสระ กอสรางฝายน้ําลน และเพื่อการบริโภค เชน กอสรางระบบประปา  สงผลใหประชาชนไดรับ

การสัญจรไดรวดเร็วมากขึ้น สะดวกและปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนมีแหลงน้ํา เพื่อ

การอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความยากลําบาก 

เนื่องจากปญหาเสนทางคมนาคม และพื้นที่หางไกล 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบรหิารสวน

จังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ในประเด็น

ตางๆ ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม 
500 2.22 0.86 นอย 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
500 2.54 0.74 นอย 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
500 2.86 0.85 ปานกลาง 

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/

กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
500 2.94 0.95 ปานกลาง 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
500 3.09 0.80 ปานกลาง 

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  500 2.91 0.85 ปานกลาง 

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู       

การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
500 2.94 0.94 ปานกลาง 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม  
500 3.20 0.99 ปานกลาง 

รวม 500 2.84 0.45 ปานกลาง 

จากตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     

ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 2.84) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.20) รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.09) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

(คาเฉลี่ย 2.94)  และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

(คาเฉลี่ย 2.94) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม          

มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.22) 
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  2.ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  1 แผนงานการศึกษา 

   2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

4 แผนงานการเกษตร 

5 แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ         1) สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรย่ังยืน 

            2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู 

       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

    3) สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ 

  4) สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน 

  5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ 

 6) สงเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 

  7) สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

     และภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

และแผนพัฒนาทองถ่ินเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 8) จํานวน 88 โครงการ  

เปนเงิน 75,610,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  

จํานวน 75  โครงการ เปนเงิน จํานวน 56,037,300 บาท และใชจายจริงจํานวนท้ังสิ้น 52,534,836 บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 71 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 4 โครงการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแผนงาน

และกลยุทธที่กําหนด ดังนี้ 

ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 99,990 

2 โครงการฝกอบรม และพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

สูมาตรฐานมืออาชีพ 

240,500 

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 248,360 

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 445,880 

5 โครงการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 46,097 

6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศกึษาสี่ป 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

31,360 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

 

1.ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 เทศบาลเมืองตาก 

 

250,000 

1.2 เทศบาลตําบลพบพระ 96,000 

1.3 เทศบาลตําบลทุงหลวง 178,880 

1.4 เทศบาลตําบลแมจะเรา 300,000 

1.5 องคการบริหารสวนตาํบลพระธาตุผาแดง 95,000 

1.6 องคการบริหารสวนตาํบลพระธาต ุ 200,000 

1.7 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 200,000 

1.8 โรงเรียนบานวังประจบ 100,000 

1.9 โรงเรียนเดนไมซุงวิทยาคม 265,886 

1.10 โรงเรียนบานหวยแมบอน   55,000 

1.11 โรงเรียนบานทุงกระเชาะ 150,000 

1.12 โรงเรียนศรวีิทยา 100,000 

1.13 โรงเรียนบานแมพะยวบ 150,000 

1.14 โรงเรียนชุมชนบานแมยะ 100,000 

 1.15 โรงเรียนบานคลองไมแดง 150,000 

 1.16 โรงเรียนบานวังไครฯ 200,000 

 1.17 โรงเรียนบานนาโบสถฯ 300,000 

 1.18 โรงเรียนบานวังตาํลึง 100,000 

 1.19 โรงเรียนบานใหมเสรีธรรม 100,000 

 1.20 โรงเรียนบานศรีคีรีรักษ 200,000 

 1.21 โรงเรียนบานแมกึ๊ดหลวงฯ 200,000 

 1.22 โรงเรียนบานแมปะใต 300,000 

 1.23 โรงเรียนบานแมกึ๊ดสามทา 200,000 

 1.24 โรงเรียนแมสอด 475,000 

 1.25 โรงเรียนบานหวยมวง 400,000 

 1.26 โรงเรียนบานหวยปลาหลด 200,000 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

1.ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1.27 โรงเรียนบานปางสาน 200,000 

1.28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 200,000 

1.29 โรงเรียนญาณวิศิษฎ 200,000 

1.30 โรงเรียนบานคางภิบาล 200,000 

1.31 โรงเรียนบานแมกุเหนือ 105,000 

1.32 โรงเรียนชุมชนบานแมตาวฯ 110,000 

1.33 โรงเรียนบานแมตาวแพะ 100,000 

1.34 โรงเรียนบานหัวฝาย 80,000 

1.35 โรงเรียนบานแมปะเหนือ 200,000 

1.36 โรงเรียนบานทาอาจ 200,000 

1.37 โรงเรียนบานแมตาวใหม 200,000 

1.38 โรงเรียนบานแมตาวใต 200,000 

1.39 โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา 100,000 

1.40 โรงเรียน ตชด.บานแมออกฮู 100,000 

1.41 โรงเรียนบานมอเกอ 100,000 

1.42 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 100,000 

 1.43 โรงเรียนบานยะพอ 100,000 

 1.44 โรงเรียนปาไมอุทศิ 4 100,000 

 1.45 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 100,000 

 1.46 โรงเรียนบานปาคาใหม 100,000 

 1.47 โรงเรียนบานรมเกลา 2 100,000 

 1.48 โรงเรียนบานรมเกลา 3 100,000 

 1.49 โรงเรียนบานรมเกลา 4 100,000 

 1.50 โรงเรียนบานชองแคบ 100,000 

 1.51 โรงเรียนอรุณเมธา 100,000 

 1.52 โรงเรียนบานขุนหวยชองแคบ 100,000 

 1.53 โรงเรียนบานทีกะเปอ 100,000 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

1.ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1.54 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี 100,000 

1.55 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 100,000 

1.56 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 100,000 

1.57 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 100,000 

1.58 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 100,000 

1.59 โรงเรียนบานแมสละเหนือ 300,000 

1.60 โรงเรียนบานแมออกผารู 400,000 

1.61 โรงเรียนบานแมโพ 200,000 

1.62 โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน 300,000 

1.63 โรงเรียนบานแมตื่น 300,000 

1.64 โรงเรียนบานแมจวาง 300,000 

1.65 โรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง 450,000 

1.66 โรงเรียนบานหนองบัว 400,000 

1.67 โรงเรียนบานจกปก 100,000 

1.68 โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว 300,000 

1.69 โรงเรียนบานหวยนกแล 120,000 

1.70 โรงเรียนบานหวยโปง 120,000 

1.71 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 120,000 

 1.72 โรงเรียนบานขะเนจื้อ 140,000 

 1.73 โรงเรียนบานแมระมาดนอย 200,000 

 1.74 โรงเรียนบานหวยบง 200,000 

 1.75 โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง 200,000 

 1.76 โรงเรียนบานทุงมะขามปอม 200,000 

 1.77 โรงเรียนบานแมละมุงวิทยา 200,000 

 1.78 โรงเรียนบานแมกลองเกา 350,000 

 1.79 โรงเรียนบานแมกลองใหม 200,000 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจําป พ.ศ. 2562  56 

 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

1.ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1.80 โรงเรียนบานหนองหลวง 200,000 

1.81 โรงเรียนขุนหวยบานรุง 200,000 

1.82 โรงเรียนบานกลอทอ 200,000 

1.83 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลฯ 200,000 

1.84 โรงเรียนบานนุเซะโปล 200,000 

1.85 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 150,000 

1.86 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 150,000 

1.87 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 200,000 

1.88 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 85,200 

1.89 โรงเรียนบานแมอมกิ 392,500 

1.90 โรงเรียนบานเซอทะ 300,000 

1.91 โรงเรียนทาสองยางวิทยาคม 417,500 

1.92 โรงเรียนแมกุวิทยาคม 150,000 

1.93 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 200,000 

1.94 วิทยาลัยการอาชีพบานตาก 300,000 

1.95 กศน.อําเภอแมสอด 88,000 

1.96 กศน.อําเภอพบพระ 95,000 

1.97 กศน.อําเภออุมผาง 95,000 

 2. ครุภัณฑดนตรี 

2.1 โรงเรียนบานหนองเชียงคา 

 

200,000 

 2.2 โรงเรียนบานแมกาษา 150,000 

 2.3 โรงเรียนอนุบาลวังเจา 200,000 

 2.4 โรงเรียนบานวังน้ําเย็น 100,000 

 2.5 โรงเรียนแมสอด 175,000 

 2.6 โรงเรียนบานทุงถํ้า 300,000 

 2.7 โรงเรียนบานหวยนกกก 136,300 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

2. ครุภัณฑดนตรี 

 

 2.8 โรงเรียนชุมชนบานแมตานฯ 300,000 

2.9 โรงเรียนบานแมสละ 300,000 

2.10 โรงเรียนบานแมโพ 100,000 

2.11 โรงเรียนบานแมวะหลวง 297,000 

2.12 โรงเรียนบานอูหู 300,000 

2.13 โรงเรียนบานแมกลองใหม 120,000 

2.14 โรงเรียนชุมชนบานพบพระ 100,000 

2.15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 850,000 

2.16 โรงเรียนทาสองยางวิทยาคม 332,500 

2.17 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 150,000 

2.18 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 100,000 

3. ครุภัณฑกีฬา 

3.1 โรงเรียนชุมชนบานแมยะ 

 

200,000 

3.2 โรงเรียนบานนาตาโพ 100,000 

3.3 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 50,000 

3.4 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 100,000 

3.5 โรงเรียนบานแมปะใต 100,000 

3.6 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย 100,000 

3.7 โรงเรียนบานปาไร 120,000 

3.8 โรงเรียนบานสามหมื่น 200,000 

3.9 โรงเรียนบานวาเลย 100,000 

3.10 โรงเรียนบานหวยนกกก 463,700 

 3.11 โรงเรียนบานแมสละ 200,000 

 3.12 โรงเรียนบานหนองบัว 400,000 

 3.13 โรงเรียนบานปาไรเหนือ 150,000 

 3.14 โรงเรียนบานแมกลองเกา 100,000 

 3.15 โรงเรียนบานแมละมุงวิทยา 200,000 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

7 โครงการอุดหนุนสื่อการเรยีนการสอน ใหแกหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

3. ครุภัณฑกีฬา 

 

 3.16 โรงเรียนบานหวยแมบอน 345,000 

3.17 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 105,637.45 

4. สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

4.1 โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย 

 

150,000 

4.2 โรงเรียนตชด.คายพระเจาตากฯ 100,000 

4.3 โรงเรียนบานทุงถํ้า 200,000 

5. สื่อการเรียนการสอนวิชาชีพ 

5.1 โรงเรียนบานพะเดะ 

 

70,000 

5.2 โรงเรียนบานสันปาไร 167,230 

5.3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 89,750 

5.4 วิทยาลัยการอาชพีบานตาก 300,000 

6. สื่อหองสมุด 

6.1 โรงเรียนเดนไมซุงวิทยาคม 

 

34,114 

6.2 โรงเรียนบานคางภิบาล 32,676 

6.3 โรงเรียนบานหนองบัว 200,000 

6.4 กศน.อําเภอแมสอด 100,000 

8 โครงการสงเสริมการดําเนินชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 85,955 

9 โครงการสรางงานสรางอาชพีเพื่อรองรับประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

240,204 

10 โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพ 

ในภาคการเกษตรจังหวัดตาก 

814,417 

11 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 96,560 

12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ OTOP 

ตามนโยบาย "ไทยนิยมย่ังยืน" 

67,794 

13 โครงการตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง 14,290 

14 โครงการสงเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพ 

การผลิตลาํไยจังหวัดตาก 

60,964 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

15 โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอม 

589,945 

16 โครงการฝกอบรมดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 506,509 

17 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 599,990 

18 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 599,445 

19 โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพในครอบครัวและชุมชน 999,340 

20 โครงการฝกอบรมสงเสริมการสรางสุขภาวะที่ดีในชุมชน 400,000 

21 โครงการฝกอบรมใหความรูการรกัษาโรคในเบื้องตน 499,960 

22 โครงการฝกอบรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน 599,990 

23 โครงการฝกอบรมใหความรูดานทันตสาธารณสุข 98,490 

24 โครงการฝกอบรมใหความรูการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย 126,495 

25 โครงการฝกอบรมใหความรูการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 96,975 

26 โครงการฝกอบรมใหความรูสขุภาพจิตในชุมชน 98,145 

27 โครงการฝกอบรมใหความรูการควบคุมโรคอุบัติใหม 99,905 

28 โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและควบคุมโรคเอดส 99,540 

29 โครงการฝกอบรมใหความรูการดูแลผูปวยยากไรและผูดอยโอกาส 98,840 

30 โครงการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคที่สําคัญ 196,440 

31 โครงการควบคุมปองกันโรคความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) 

 - รพ.สต.รวมไทยพัฒนา 

 - รพ.สต.วาเลย 

100,000 

32 โครงการพัฒนาระบบบริการของหนวยบริการสาธารณสุข 

 - รพ.สต.บานโกกโก 

 - รพ.สต.บานยะพอ 

250,000 

33 โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําร ิ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว 

400,000 

34 โครงการฝกอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

400,000 

35 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ด ี

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 

350,000 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

36 โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย แกกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว 

750,000 

37 โครงการฝกอบรมเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งของสตรี 

และบุคคลในครอบครวั 

600,000 

38 โครงการฝกอบรมสงเสริมการเพิ่มศักยภาพใหกับผูสูงอายุ 200,000 

39 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 150,000 

40 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและทักษะ 

ในการดํารงชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน 

99,900 

41 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของเด็กและเยาวชน 

599,590 

42 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดี 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน 

249,970 

43 โครงการขับเคลื่อนเสริมสรางเครือขายเด็กเยาวชน 

ในระดับพื้นท่ีจังหวัดตาก 

80,400 

44 โครงการรวมสืบสานประเพณงีานตากสินมหาราชานุสรณจงัหวัดตาก 3,078,767.81 

45 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตาก  

ประจําป พ.ศ. 2561 - 2562 

2,000,000 

46 โครงการรวมสืบสานประเพณวีัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก 579,750 

47 โครงการรวมสืบสานประเพณวีัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอจังหวัดตาก 400,000 

48 โครงการรวมสืบสานประเพณขีึ้นธาตุ จังหวัดตาก 297,000 

49 โครงการรวมสืบสานประเพณสีรงนํ้าพระธาตุ จังหวัดตาก 67,000 

50 โครงการรวมสืบสานประเพณวีันสงกรานต จังหวัดตาก 230,000 

51 โครงการรวมสืบสานประเพณบุีญบั้งไฟ จังหวัดตาก 285,000 

52 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางดานศาสนา 

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

23,500 

53 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาพุทธในเขตพืน้ที่จังหวัดตาก 

399,855 

54 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

143,440 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต (ตอ) 

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตัง้ไว  

55 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบัติ 

ตามหลักศาสนาคริสต ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

82,800 

56 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางดานศาสนากิจ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

299,440 

57 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานธรรมศึกษา  

บาลีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

284,260 

58 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมลูดานศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม จารตี ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดตาก 

99,000 

59 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ

จังหวัดตาก 

754,080 

60 โครงการรวมสืบสานประเพณบีวงสรวง และสรงนํ้าศาลหลักเมืองเกา 

จังหวัดตาก 

50,000 

61 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดตาก 

80,325 

62 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครอืขายวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดตาก 

199,634 

63 โครงการฝกอบรมดานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตาก 265,165 

64 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรฐัพิธ,ีงานวันสําคัญของชาติ  

และงานรับเสด็จฯ 

3,033,191.14 

65 โครงการจัดงานฤดูหนาว อุนไอรักคลายความหนาว ครั้งท่ี 2 94,785.10 

66 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพษิ 147,111.50 

67 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร 420,200 

68 โครงการภูมิปญญาไทยทาํนา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 57,800 

69 โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรย่ังยืน 47,200 

70 โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมงและแปรรูปอาหาร 60,418 

71 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 
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ตารางที่ 16 แสดงโครงการท่ียกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ลําดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาสี่ปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดตาก 

 

เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไมมอีงคกรปกครอง

สวนทองถ่ินภายในจังหวัดตาก สงโครงการ/กิจกรรม

เก่ียวกับการศึกษาที่เกินศกัยภาพใหกับองคการบริหารสวน

จังหวัดตาก เพื่อใชในการประสานแผน 

2 โครงการรวมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผาเครือไตจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากมีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.0/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซอม

แนวทางการจัดงานประเพณีฯ ตองไดรับการพิจารณาและ

ประกาศโดย คกก.พิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท.

กอนถึงจะสามารถดาํเนินการได ปรากฏวายังไมมีการ

ประชุม/ประกาศ จึงทําใหการดาํเนินการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณไมทันตามกําหนดการจัดงาน 

3 

 

 

โครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จาํเปน 

ตอสุขภาพ 

เน่ืองจากอยูระหวางการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใชนับตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

4 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการสงเคราะห 

ผูปวยที่ยากไร ของ อบจ.ตาก 

เน่ืองจาก ไมไดรับการเสนอขอรับการสนับสนุน 

จากผูปวยยากไร เนื่องจากไมผานหลักเกณฑตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวย

ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 

  ผลการประเมิน  

  1) ดานการสงเสริมอาชีพ ไดสงเสริมการใหประชาชนไดรับความรู ศึกษาดูงาน และมีรายไดจาก

การสงเสริมอาชีพเรยีนรูตาง ๆ   

  2) ดานการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทาง

สังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ สงเสริมอาชีพใหกับสตรี ผูสูงอายุโดยการอบรมใหความรู การเรียนรูจาก

การดูงาน   

  3) ดานการศึกษาไดสงเสริมการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาใหเด็ก และประชาชนมีการศึกษาที่

ดีขึ้น เชน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน    

  4) ดานสาธารณสุข ไดสงเสรมิการสาธารณสุขใหประชาชนมีความรู เพื่อดูแลสุขภาพใหปลอดภัย

จากโรคติดตอ และไมติดตอ และสนบัสนุนองคกรดานสุขภาพใหมีความเขมแข็งเพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ เชน การรณรงคใหความรูการปองกันไขเลือดออก พิษสุนัขบา ไขหวัดนก สนับสนุนเครื่องมือ 

เครื่องใชการใหบริการแกหนวยบริการในทองถ่ิน  
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  5) ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 

การจัดงานประเพณใีนแตละทองถ่ิน สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีอาชีพครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับสิทธิสวัสดิการไดอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐานย่ิงขึ้น  มีการ

ดําเนินชีวิตท่ียังคงอนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

จากการดาํเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหาร-

สวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 17 

ตารางที่ 17   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

                ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต  ไดดังนี้   

การปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม 
500 3.81 1.07 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 

ของโครงการ/กิจกรรม 
500 3.73 1.01 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 500 3.80 0.98 มาก 

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 

ใหประชาชนทราบ 
500 3.79 0.96 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
500 3.81 0.97 มาก 

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  500 3.89 0.94 มาก 

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข 

ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
500 3.88 0.96 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  500 3.97 1.02 มาก 

รวม 500 3.83 0.86 มาก 

  จากตารางท่ี 17  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก     

ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก                  

(คาเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.97) รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย 

3.89) และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 3.88) 

ตามลําดับ และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.73) 
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3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แผนงาน           1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3 แผนงานเคหะและชุมชน 

4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

5 แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ            1) สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การบริหารทุกภาคสวน 

2) การพัฒนาองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูสากล 

3) สงเสรมิและสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด 

4) สงเสรมิการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย 

  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

และแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่1 ถึงครั้งท่ี7) และเปล่ียนแปลง (ครั้งที่1 ถึงครั้งท่ี 8)  

จํานวน 57  โครงการ  เปนเงิน 64,076,000  บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562  จํานวน 43 โครงการ เปนเงิน จํานวน 38,511,000 บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 

8,636,152.28 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 38 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 5 โครงการ ซึ่งถือวา

บรรลุตามแผนงานและกลยุทธที่กําหนด ดังนี้ 

ตารางที่ 18 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ 

                สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย   

  ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ 

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 96,779 

2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

44,420 

3 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จังหวัดตาก 93,750 

4 โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน Clinic Center อบจ.ตาก 

6,500 

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
192,805.78 

6 โครงการปฐมนิเทศขาราชการลูกจาง และพนักงานจางของอบจ.ตาก 

 

ดําเนินการ 

โดยไมใชงบประมาณ 

7 โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก 26,010 

8 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการอบจ.ตาก 40,910 

9 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจาง อบจ.ตาก 53,335 
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ตารางที่ 18 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ 

                สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย (ตอ)  

  ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ 

10 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร อบจ.ตาก 

381,225 

11 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน 18,030 

12 โครงการประชุมสัมมนาผูบรหิารขาราชการ ลูกจางประจาํ 

และพนักงานจาง ของ อบจ.ตาก 

170,190 

13 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบานเมืองท่ีดี 100,000 

14 โครงการจางที่ปรึกษาสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบจ.ตาก 100,000 

15 โครงการเผยแพรประชาสัมพนัธทางสถานวีิทยุฯ 439,200 

16 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก 249,600 

17 โครงการจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 25,600 

18 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 96,000 

19 โครงการจัดทําคูมือแนะนําอบจ.ตาก 94,500 

20 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป 95,500 

21 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ(คัตเอาท) 355,500 

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางศูนยบริการรวมอบจ.ตาก 19,558 

23 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 76,090 

24 โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง 435,850 

25 โครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานระเบียบ กฎหมายและ

ขอกําหนดการพัฒนา ปรับปรงุและซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

108,715 

26 โครงการอบรมเสริมสรางความเขาใจ ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

246,510 

27 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก 

149,970 

28 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครอืขายความรวมมือ 

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจัดทําแผนชุมชน 

198,809 

29 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนทักษะผูบริหาร/ 

ผูนําทองถ่ินในจังหวัดตาก 

549,380 

30 โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถิ่น 257,280 
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

ตารางที่ 18 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ 

               สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย (ตอ)  

  ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ 

31 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชมุชน 

กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆ และประชาชน 

2,669,218.50 

32 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาเพื่อการเปน 

นักประชาสัมพันธแบบมืออาชพี 

79,845 

33 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ อบจ.ตาก พบประชาชน 82,825 

34 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สําหรับการทํางาน 

49,965 

35 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด   44,380 

36 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร 

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก  

และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

89,402 

37 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําร ิเราทาํความดี 

ดวยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตาก 

596,500 

38 โครงการเงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 302,000 

 

ตารางที่ 19 แสดงโครงการท่ียกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย      

 ลําดับที ่ โครงการ หมายเหตุ 

1 

 

 

โครงการจัดการการเลือกตั้งผูบริหาร และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังมไิดประกาศ 

ใหมีการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

2 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูระหวางการกําหนดกรอบขอบเขต 

การพัฒนางานปรบัปรุงเว็บไซดใหครอบคลุม 

ทุกดานการพัฒนา 

3 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางศักยภาพชมุชน 

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

เน่ืองดวยโครงการจะดําเนินการชวงเดือนกรกฎาคม ถึง

กันยายน 2562 ไดประสานกลุมเปาหมายพบวา

ชวงเวลาดงักลาวมีมรสมุเขา จึงทําใหกลุมเปาหมายไม

สามารถเขารวมโครงการได เพราะตองเฝาระวัง/ปองกัน

ภัยดังกลาว 
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการท่ียกเลิกโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)     

 ลําดับที ่ โครงการ หมายเหตุ 

4 

 

 

 

 

โครงการสรางจิตสาํนึกปกปองสถาบัน 

ของชาติเพื่อสรางความสมานฉันท 

 

 

 

เน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายจัดทําโครงการจิตอาสา

พระราชทานข้ึน จึงทําใหโครงการสรางจิตสํานึกปกปอง

สถาบันของชาติเพ่ือสรางความสมานฉันท มีการ

ปรับเปลี่ยนมาเปนการสงเสรมิกิจกรรมจิตอาสา

พระราชทาน 904 แทน  

5 

 

 

โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานลูกเสือ

ชาวบานจังหวัดตากเทิดไทองคราชัน 

 

เน่ืองจากชมรมลูกเสือชาวบานแจงขอระงับ               

การดําเนินงานเก่ียวกับกิจการลูกเสือชาวบานทั้งหมด 

ไวกอน 

 

  ผลการประเมิน  การดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย ไดดําเนินการจัดการอบรมใหความรู กิจกรรมสนับสนุนงานการรักษาความปลอดภัยของหมูบาน และ

ชวยเหลืองานดานการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสงผลใหประชาชนมีความรูเพิ่มสามารถนําไปดูแลประชาชนในพื้นท่ี

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไดมากขึ้น และนอกจากนั้นยังมีโครงการภายใตยุทธศาสตรการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยโครงการสวนใหญจะเปนการดําเนินการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการและการใหบริการประชาชน เชน การพัฒนาบุคลากร, จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ การมีสวนรวมของภาค

ประชาชน สงผลใหระบบบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถอํานวยความสะดวกและบริการ

ประชาชนไดอยางอยางทั่วถึง 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจ

ประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอยในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย ไดดังนี้   
 

การปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม 

ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
472 3.64 1.05 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู 

ขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
472 3.96 1.03 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 

ในโครงการ/กิจกรรม 
472 3.91 0.95 มาก 

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/

กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
472 3.78 0.84 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ 

การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
472 3.88 0.94 มาก 

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  472 3.98 0.95 มาก 

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู 

การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
472 3.93 0.89 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการ 

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
472 4.18 0.99 มาก 

รวม 472 3.91 0.76 มาก 

จากตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      

ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย   พบวา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.91) เม่ือพิจารณาเปน

รายประเด็นพบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 

4.18) รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.98) และมีการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.96) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.64) 
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4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

แผนงาน   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กลยุทธ         1)  พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธ และสิ่งอํานวย 

            ความสะดวกนักทองเที่ยว 

 2) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว 

 3) สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 

 4) สงเสริมการฝกอบรม ฝกสอนกีฬา 

 5) สงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

และแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งที่ 7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8)  

จํานวน 22  โครงการ  เปนเงิน 69,010,000  บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562  จํานวน 19  โครงการ เปนเงิน จํานวน  10,609,000 บาท และใชจายจริงจํานวนทั้งสิ้น 

8,943,895 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 19 โครงการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแผนงานและกลยุทธที่กําหนด 

ดังนี้ 

ตารางที่ 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานสงเสรมิการทองเท่ียว และกีฬา   

 ลําดับที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใชจรงิ  

1 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 295,000 

2 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก 28,000 

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก 100,000 

4 โครงการฝกอบรมดานบริการการทองเที่ยวรองรับสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 129,420 

5 โครงการมัคคเุทศกคืนถิ่น 122,711 

6 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 415,000 

7 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 3,979,880 

8 โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ 150,000 

9 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร 200,000 

10 โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา 100,000 

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเปตอง 390,000 

12 โครงการสงเสริมสขุภาพการออกกําลังกาย 42,900 

13 โครงการฝกอบรมการบริหารและใหบริการสนามกีฬา 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

200,000 

 

14 โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาข้ันพื้นฐาน ใหแกนักเรียน  

นักศึกษาเยาวชน ประชาชนในจังหวัดตาก 

100,000 
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ตารางที่ 21 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพฒันาดานสงเสรมิการทองเท่ียว และกีฬา (ตอ)  

 ลําดับที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใชจรงิ  

15 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ 896,529 

16 โครงการการสงเสรมิจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง 

ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก 

29,900 

17 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (รวมทุกประเภทกีฬาท่ีจดัแขงขันตลอดป) 844,555 

18 โครงการการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย  

กีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ และกีฬคนพิการแหงชาติ 

400,000 

19 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

520,000 

  ผลการประเมิน  ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดตาก เชน

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน จัดงาน

กระทงสายไหลประทีปพันดวง งานประจําปของจังหวัดตาก งานตากสินราชานุสรณ  และดานการสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกาย เพื่อมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เชน การจัดการ

แขงขันกีฬา การกอสรางสนามกีฬา ลานกีฬา ซึ่งสงผลภาพรวมจังหวัดตาก มีนักทองเที่ยวมาเท่ียวและรายไดจาก

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  และประชาชนในจังหวัดตาก รักสุขภาพมากข้ึน ออกกําลังกายมากขึ้น   

จากการดาํเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา องคการบริหาร

สวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว 

และกีฬา ในประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22   แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

                 ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา ไดดังนี้ 

การปฏิบัติงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม 
426 3.38 0.77 ปานกลาง 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
426 3.56 0.76 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
426 3.49 0.69 มาก 

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/

กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
426 3.53 0.77 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
426 3.57 0.70 มาก 

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  426 3.68 0.69 มาก 

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
426 3.72 0.71 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม  
426 3.85 0.76 มาก 

รวม 426 3.60 0.60 มาก 

จากตารางที่ 22 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      

ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60)  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสู

การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 3.72) และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

(คาเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม          

มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.38) 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม   

แผนงาน            1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2 แผนงานการเกษตร 

กลยุทธ             1) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

      โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

                   2) สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน 

       มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัด

ตาก และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึง

ครั้งที่ 8)  จํานวน 15  โครงการ  เปนเงิน 6,320,000 บาท นําโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุในงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2562  จํานวน 12 โครงการ เปนเงินจํานวน 2,870,000  บาท และใชจายจริงจํานวน

ทั้งสิ้น 2,145,120 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ ซึ่งถือวาบรรลุตามแผนงานและกลยุทธที่

กําหนด ดังน้ี 

ตารางที่ 23 แสดงโครงการแลวเสร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากร 

              ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม    

 ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใชจรงิ  

1 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 196,810 

2 โครงการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย 91,528 

3 โครงการจัดการขยะแบบมีสวนรวมตามหลัก 3Rs 62,275 

4 โครงการการผลิตสื่อรณรงคดานการจัดการขยะ 30,000 

5 โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

418,935 

6 โครงการประกวดปาชุมชน 75,550 

7 โครงการฝกอบรมเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก 66,657 

8 โครงการปลูกตนไม 29,850 

9 โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 189,990 

10 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก 

377,225 

11 โครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลาํน้าํกับชีวิตบนวิถีแหงความพอเพียง  

เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชนจังหวัดตาก 

288,300 

12 โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดตาก 318,000 
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  ผลการประเมิน ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เชน การจัดการปาชุมชน การปลูกตนไมการจัดการขยะ จัดอบรมใหความรู เปนตน สงผลให

ประชาชนไดรับความรู และมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูปาชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมี

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและลดปริมาณขยะตอไป 

จากการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสอบถามความพึงพอใจประชาชนใน

จังหวัดตาก ตอการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในประเด็น

ตางๆ ดังตารางที่ 24 

ตารางที่ 24  แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร         

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดังนี้   

การปฏิบัติงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

จํานวน 

(คน)  
S.D. แปลผล 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม 
496 3.38 1.07 ปานกลาง 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูล

ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
496 3.48 1.00 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
496 3.42 1.02 มาก 

4) มีการรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ/

กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
496 3.44 1.07 มาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
496 3.40 1.03 มาก 

6) การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  496 3.40 1.04 มาก 

7) ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
496 3.50 1.09 มาก 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม  
496 3.56 1.11 มาก 

รวม 496 3.45 0.96 มาก 
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จากตารางที่ 24 แสดงความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก      

ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.45) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประโยชน          

ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.56) รองลงมาคือ ผลการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย 3.50) และมีการ

ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.48) ตามลําดับ และมีการ

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.38) 

5. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

จากการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมีประชุมและกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผล ประจําป         

พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ     

โดยคัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรเปนสัดสวนรอยละ 20 และคัดเลือกจากโครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณสูง 

กลุมเปาหมายหลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน จํานวน 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา  45 โครงการ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1) ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนจอมพล                 

เขตเทศบาลเมืองตากเชื่อมโยง เขตตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก (โครงการเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ.

2561 ดําเนินการป พ.ศ.2562) 

2) ปรับปรงุถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0008 บานสระทอง อําเภอบานตาก ถึงบานสามไร อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

3) กอสรางแพโปะ (โครงการเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินการป พ.ศ.2562) 

4) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยสาธารณะบานทาทองแดง หมูที่ 7    

ตําบลนาโบสถเชื่อม บานผาผึง้ หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

5) ปรับปรงุถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0021          

บานแมกุ -บานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

6) โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยแมจะเรา หมูท่ี 3 ตําบลแมจะเรา

เชื่อมบานตีนธาตุ ตําบลพระธาตุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (โครงการเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดําเนินการป พ.ศ.2562) 

7) ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0016              

บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

8) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยนา หมูที่ 1 เทศบาลตําบลอุมผาง เชื่อม             

หมูที่ 3 อบต.อุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
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9) กอสรางฝายเก็บกักน้ําคลองแมระกา หมูที่ 3 บานสะแกเครือ ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง

จังหวัดตาก   

10) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้ ตําบลตากออก 

เชื่อมหมู 6 บานสมอโคน ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

11) ปรบัปรุงระบบประปาหมูบานพรอมเดินทอสงน้ําในพื้นท่ีหมูท่ี 7,หมูท่ี 9 บานแมยะ          

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก  และพื้นท่ี หมูที่ 2 บานปายางเหนือ ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    

12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมูที่ 2  บานคลองเชียงทอง ตําบลประดาง 

เชื่อมตอ หมูที่ 6 บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

13) กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท่ี15 บานสมบูรณทรัพย           

ตําบลชองแคบเชื่อม บานครีีนอย  ตําบลรวมไทยพัฒนา อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก 

14) กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูที่ 8 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง 

จังหวัดตากเชื่อม หมูที่ 11 บานหนองตาอิฐ ตําบลโกสัมพี  อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

15) พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (เฉพาะอําเภอทาสองยาง) 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

1) โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ใหแก หนวยงานราชการ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 

2) โครงการสงเสริมการพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก 

3) โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 

4) โครงการฝกอบรมสงเสริมการเพิ่มศักยภาพใหกับผูสูงอายุ 

5) โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกกลุมสตรี

และบุคคลในครอบครัว 

6) โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 

7) โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน            

8) โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและทกัษะในการดํารงชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน 

9) โครงการรวมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก 

10) โครงการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ  จังหวัดตาก 

11) โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการปฏิบั ติตามหลักศาสนาพุทธในเขต           

พื้นที่จังหวัดตาก 

12) โครงการฝกอบรมพัฒนาศกัยภาพเครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุจังหวัดตาก 

13) โครงการจัดทําหองประวัติศาสตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          

บรมนาถบพิตร (โครงการเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินการป พ.ศ.2562) 
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14) โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร 

15) โครงการพัฒนาระบบบริการของหนวยบริการสาธารณสุข 

(อุดหนุนใหกับรพ.สต.บานโกกโก อําเภอแมสอด และรพ.สต.บานยะพอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก) 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1) โครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานระเบียบ กฎหมายและขอกําหนดการ

พัฒนาปรับปรงุ และซอมแซมโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2) โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก 

3) โครงการเผยแพรประชาสมัพันธทางสถานีวิทยุฯ                  

4) โครงการปรับปรุงและซอมแซมสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

5) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

7) โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง 

8) โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

9) โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนาํทองท่ี/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชนองคกร

ตาง ๆ และประชาชน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

1) โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ    

2) โครงการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง      

3) โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงพลศึกษา 1000 ท่ีนั่ง (โครงการเบิกตัดปงบประมาณ            

พ.ศ.2561 ดําเนินการป พ.ศ.2562)             

4) โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรยีน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอําเภอ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 

2) โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิตบนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและ

ความสุขของประชาชนจังหวัดตาก 

ปรากฏวา การลงพื้นที่ตรวจตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ทั้ง 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 45 โครงการ ดําเนินการติดตามแลวเสร็จ จํานวน  40 โครงการ แบงออกเปน 

9 เรื่อง ดงันี้ 

  1.โครงการที่เก่ียวของกับกอสราง/ปรับปรุงถนน สะพาน ดูแลรักษาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค 

บริโภค และเพื่อการเกษตร จํานวน 12 โครงการ สวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ   

เกิดประโยชนใหกับประชาชนในพื้นท่ีไดรับการสัญจรไดรวดเร็วมากขึ้น สะดวกและปลอดภัย มีความปลอดภัย 
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ในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนมีแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ

ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความยากลําบาก เนื่องจากปญหาเสนทางคมนาคม และพื้นที่หางไกล 

2.โครงการที่เก่ียวของกับการศึกษา ในการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน จํานวน 1 โครงการ 

สวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ เกิดประโยชนใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

3.โครงการที่เกี่ยวของกับดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ไดดําเนินการเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการทุกประการ เกิดประโยชนใหกับประชาชนทั่วไปไดรับสิทธิสวัสดิการไดอยางท่ัวถึง

และไดมาตรฐานยิ่งขึ้น 

  4.โครงการที่เกี่ยวของกับดานอาชีพ ในเรื่องของการเพิ่มแหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 

และสามารถตกลงราคาซื้อขายไดโดยตรงกับผูบริโภค นักธุรกิจ ผูประกอบการ ทั้งยังสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

อาชีพ การลงทุน การคาชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 3 โครงการ 

ดําเนินการไดตรงตามวัตถุประสงค สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพครอบคลุม

ทุกพื้นที่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.โครงการที่เก่ียวของกับดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม 

จํานวน 3 โครงการ  ดําเนนิการไดตรงตามวัตถุประสงค  เชน สงเสริมอาชีพใหกับเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาสทางสังคม โดยการอบรมใหความรู การเรียนรูจากการดูงาน สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

ไดรับสิทธิสวัสดิการไดอยางทัว่ถึงและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 

  6.โครงการที่เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว ที่ทําใหวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตแหลงทองทองเที่ยวธรรมชาติ เปนที่รูจักของนักทองเท่ียว และเกิดความประทับใจและนําไปเผยแพร และ

สรางรายไดใหกับชุมชน/จังหวัด จํานวน 7 โครงการ ไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  มีการ

ดําเนินชีวิตท่ียังคง อนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

  7.โครงการที่เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จํานวน 7 โครงการ ไดดําเนินการเปนไป

ตามวัตถุประสงคของโครงการ  โดยโครงการสวนใหญจะเปนการดําเนินการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน สงผลใหระบบบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

อํานวยความสะดวกและบริการประชาชนไดอยางอยางทั่วถึง 

  8.โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน และการแขงขันกีฬาและ

นันทนาการ จํานวน 2 โครงการ ไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหเด็กและเยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกาย เพื่อมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  

9.โครงการที่เก่ียวกับการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 

2 โครงการ ไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  สงผลใหประชาชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดตากไดรับความรู และมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ  
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แตการลงพื้นที่ตรวจติดตามทั้ง 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 45 โครงการนั้น ยังมี

โครงการอีกจํานวน 5 โครงการที่ไมสามารถลงตรวจตดิตามได คือ 

1) ปรับปรุงระบบประปาหมูบานพรอมเดินทอสงน้ําในพื้นที่หมูที่ 7,หมูที่ 9 บานแมยะ           

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก  และพื้นท่ี หมูที่ 2 บานปายางเหนือ ตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง จะดําเนินการแลวเสรจ็ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตามสัญญาจาง   

2) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยนา หมูที่ 1 เทศบาลตําบลอุมผาง เชื่อม       

หมูที่ 3 อบต.อุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีการจัดทําราคากลาง จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีผูรับ

จางในปงบประมาณ พ.ศ.2562  

3) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยสาธารณะบานทาทองแดง หมูที่ 7         

ตําบลนาโบสถ  เชื่อมบานผาผึ้ง หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เนื่องจากมีการจัดทําราคา

กลาง จํานวน 2 ครั้ง แตไมมีผูรับจางในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

4) โครงการปรับปรุงและซอมแซมสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เนื่องจากมีการ

จดัทําราคากลาง จํานวน 2 ครั้ง แตไมมีผูรับจางในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

5) โครงการกอสรางศูนยจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เนื่องดวยอยูระหวาง

ดําเนินการ เพราะพื้นที่จะดําเนนิการเปนของราชพัสดุ จึงตองทาํหนังสือรองขอใชพื้นที่ ทําใหการกอสรางลาชา

คาบเกี่ยวปงบประมาณ พ.ศ.2563 ชวงเดือนมีนาคม 2563  

6. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ตาก เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 285 โครงการ งบประมาณ 

589,081,375.- บาท  นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน  217 โครงการ งบประมาณ 202,354,100.-บาท  

ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา  ปรากฏวา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2562 มีโครงการ/แผนงานที่ดาํเนินการแลวเสร็จทั้งส้ิน จํานวน 199 โครงการ  โครงการที่อยูระหวาง

ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 

9 โครงการ  

ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย  ปรากฏวามีการเบิกจายงบประมาณของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จเปนเงินทั้งสิ้น 149,319,445.91 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของโครงการท่ีตั้งไว 

จํานวน 202,354,100.-บาท  
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สวนที่ 4 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพฒันาทองถิ่นในภาพรวม  

  1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร/โครงการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการ ท่ี

กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน การประชุมรวมกับประชาคม     

เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันท่ี       

29 พฤศจิกายน 2559 และมีแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 7) และเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 1 ถึงครั้งท่ี 8) ตามตารางท่ี 25  

ตารางที่ 25 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

พ.ศ.2562 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ พ.ศ.2562 

รอยละ   ตาม     

แผนพฒันา

ทองถิ่น 

นํามา

ปฏิบัติ

จริง 

  ตาม     

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

นาํมาปฏิบัติจริง 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 103 65 63.11 374,065,375 76,052,442.63 20.33 

2.การพัฒนาดานสงเสริม 

  คุณภาพชีวิต 
88 71 80.68 75,610,000 52,534,836.00 69.48 

3.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ  

ท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

57 38 66.67 64,076,000 8,636,152.28 13.48 

4.การพัฒนาดานสงเสริมการ

ทองเที่ยวและกีฬา 
22 19 86.36 69,010,000 8,943,895.00 12.96 

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดลอม 

15 12 80.00 6,320,000 2,145,120.00 33.94 

รวม 285 205 71.93 589,081,375 149,319,445.91 25.35 
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1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะ หรือโครงสรางพื้นฐานตามกลยุทธขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ควบคูกับการ

พัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลัก 

การมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห

สภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา องคการบริหาร

สวนจังหวัดตากจึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 

    ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

           และการรักษาความสงบเรียบรอย 

    ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา  

    ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนา รายละเอียดขอมูล ดังตารางที่ 27 
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ตารางที่ 26 แสดงขอมูลความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย คาเปาหมาย ความกาวหนา 

อบจ.ตาก   ผลผลติ/ ป 2561 ป 2562 ของเปาหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลทีไ่ด ตามแผนฯ ผลทีไ่ด   

1.ดานโครงสราง 1.มีเสนทางคนนาคม รอยละของถนน 100% 76.92% 100% 89.74% 100% 

พื้นฐาน ท่ีไดมาตรฐาน ถายโอนทีไ่ดรับ           

    การพัฒนา           

                

    จํานวนเสนทาง 11 107 11 22 ปละ 11  

    /แหง          เสนทาง/แหง 

                

    จํานวนระยะทาง 500 538 500 654 ปละ 500 

              กิโลเมตร 

                

  2.มีแหลงน้ําเพ่ือ จํานวนแหลงน้ํา 6 20 6 14 ปละ 6 แหง 

  การอุปโภค บริโภค             

  และการเกษตร             

  อยางเพียงพอ             

                

  3.อปท.ในจังหวัดตาก รอยละของจํานวน  100% 91.30% 100% 85.51% 100% 

  เขาใจผังเมืองรวม/ 
อปท.ในจังหวัด

ตาก 
          

  ผังชุมชน ที่เขาใจเรื่อง           

    ผังเมืองรวม/           

    ผงัชุมชน           

                

  4.สถานขีนสงผูโดยสาร รอยละของ 80% 80% 82% 82% เพิ่มขึ้น 

  จังหวัดตากมีมาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
        ปละ 2% 

    ผูมาใชบริการ           
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ตารางที่ 26 แสดงขอมูลความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย คาเปาหมาย ความกาวหนา 

อบจ.ตาก   ผลผลติ/ ป 2561 ป 2562 ของเปาหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลทีไ่ด ตามแผนฯ ผลทีไ่ด   

2.ดานสงเสริม 5.ประชาชนนําหลัก จํานวนกิจกรรม 10 12 10 13 ปละ 10 

คุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจ ท่ีดําเนินการ         กิจกรรม 

  พอเพียงมาดําเนนิ             

  ชีวิตและมีทักษะ             

  การประกอบอาชีพ             

  เพ่ิมขึ้น             

                

  6.ประชาชนม ี จํานวนกิจกรรม 8 9 8 18 ปละ 8 

  สุขภาวะดขีึ้น ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

                

  7.เยาวชน สตรี  จํานวนกิจกรรม 12 13 12 11 ปละ 12 

  และผูสูงอาย ุ ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

  มีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้น              

  และสามารถพ่ึง             

  ตนเองได             

                

  8.นักเรยีน ประชาชน จํานวนกิจกรรม 10 9 10 7 ปละ 10 

  ไดรบัการสงเสริม ท่ีดําเนินการ         กิจกรรม 

  ดานการศึกษาเพิ่มขึ้น             

                

  9.มีการอนุรักษ จํานวนกิจกรรม 22 22 22 22 ปละ 22 

  ขนบธรรมเนียม  ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

  ประเพณี ศาสนา             

  ภูมิปญญาทองถิ่น             

  คงอยูตอไป             
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ตารางที่ 26 แสดงขอมูลความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย คาเปาหมาย ความกาวหนา 

อบจ.ตาก   ผลผลติ/ ป 2561 ป 2562 ของเปาหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลทีไ่ด ตามแผนฯ ผลทีไ่ด   

3.ดานบริหาร 10.ประชาชนมสีวน จํานวนกิจกรรม 9 11 9 11 ปละ 9 

จัดการที่ด ี รวมในการพัฒนา ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

การจัดระเบียบ การเมอืงและพัฒนา             

ชุมชน/สังคม และ ทองถิ่นเพ่ิมขึ้น             

การรักษาความ ผูนําทองที ่ทองถิ่น             

สงบเรียบรอย มีความรูเพ่ือนําไป             

  พัฒนาทองถิ่น             

  11. อบจ.ตาก  รอยละของ 80% 93.60% 82% 95.76% เพิ่มขึ้น 

  มีการบริหารจัดการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
        ปละ 2% 

  อยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มตีอ           

  และโปรงใส อบจ.ตาก           

    ผานเกณฑ 80% 86.34% 82% 89.60% เพ่ิมขึ้น 

    มาตรฐาน LPA         ปละ 2% 

    รอยละของ 95% 100% 95% 100% 95% 

    โครงการที่มกีาร           

    ประชาสัมพันธ           

  12.ประชาชนและ จํานวนกิจกรรม 2 2 2 1 ปละ 2 

  เยาวชนหางไกลจาก ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

  ยาเสพติด             

  13.ประชาชนไดรับ 
รอยละของผู

ไดรับ 
70% 100% 70% 100% 70% 

  การชวยเหลือและ การชวยเหลือ           

  ไดรบัความรูดานการ จากการรองขอ           

  ปองกันและบรรเทา             

  สาธารณภัย จํานวนกิจกรรม 5 2 5 1 ปละ 5 
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ตารางที่ 26 แสดงขอมูลความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย คาเปาหมาย ความกาวหนา 

อบจ.ตาก   ผลผลติ/ ป 2561 ป 2562 ของเปาหมาย 

    โครงการ 
ตามแผน

ฯ 
ผลทีไ่ด ตามแผนฯ ผลทีไ่ด   

4.ดานสงเสริมการ 14.นักทองเที่ยว รอยละของจํานวน 5% 4.71% 5%  - เพิ่มขึ้น 

ทองเท่ียวและกีฬา และรายไดจากการ นักทองเท่ียว         ปละ 5% 

  ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ที่เพ่ิมขึ้น           

    รอยละของรายได 5% 7.89% 5%  - เพิ่มขึ้น 

    จากการทองเท่ียว         ปละ 5% 

    ที่เพ่ิมขึ้น           

                

  15.ประชาชนม ี จํานวนกิจกรรม 12 8 12 8 ปละ 12 

  สุขภาพรางกาย ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

  แข็งแรง             

5.ดานบริหาร 16.ประชาชนม ี จํานวนกิจกรรม 5 7 5 8 ปละ 5 

จัดการและ

อนุรักษ 
จิตสํานึกและมี ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 

ทรพัยากร สวนรวมในการ             

ธรรมชาติ อนุรักษ บริหาร             

และสิ่งแวดลอม จัดการทรพัยากร             

  ธรรมชาติและ             

  สิ่งแวดลอม             

  17.ปริมาณขยะ รอยละของจํานวน  100% 71.01% 100% 84.08% 100% 

  ลดลง ของเสีย อปท.ในจังหวัดตาก           

  อันตรายชุมชน มีสวนรวมบรหิาร           

  มีการกําจัดไดถูก จัดการของเสีย           

  หลักวิชาการ อันตรายชุมชน           

    จํานวนกิจกรรม 2 2 2 4 ปละ 2 

    ที่ดําเนินการ         กิจกรรม 
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ตามตารางที ่26 ที่แสดงขอมูลเกณฑตัวชี้วัด จาํนวน 24 ตวัชี้วัด องคการบริหารสวนจังหวัดตากสามารถผาน

เกณฑ จํานวน 14 ตัวชีว้ัด และไมผานเกณฑ จํานวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัดสามารถผานเกณฑ 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวนเสนทาง/แหง 2) จํานวนระยะทาง 3) จํานวนแหลงน้ํา และ4) รอยละของ

ระดับความพึงพอใจผูมาใชบริการ และไมผานเกณฑ จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของถนนถายโอนที่ไดรับ

การพัฒนา และ2) รอยละของจํานวนอปท.ในจังหวัดตากที่เขาใจเร่ือง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีท้ังหมด 5 ตัวชี้วัดสามารถผาน

เกณฑ จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1)จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและ

มีทักษะการประกอบอาชีพมากขึ้น  2)จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน  และ 3)จํานวนกิจกรรม.มี

การอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูตอไปและไมผานเกณฑ จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

คือ 1) จํานวนกิจกรรมท่ีเยาวชน สตรีและผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได   และ           

2) จํานวนกิจกรรมที่นักเรียน ประชาชนไดรับการสงเสริมดานการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบรอย มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด สามารถผานเกณฑ จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวน

กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและพัฒนาทองถ่ินเพิ่มขึ้น ผูนําทองที่ ทองถ่ินมีความรูเพื่อ

นําไปพัฒนาทองถ่ิน 2) รอยละของระดับความพึงพอใจประชาชนที่มีตอ อบจ.ตาก 3)ผานเกณฑมาตรฐาน LPA 

4) รอยละของโครงการที่มีการประชาสัมพันธ 5) รอยละของผูไดรับการชวยเหลือจากการรองขอ และไม

สามารถผานเกณฑ จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนหางไกลจากยาเสพติด และ                  

2) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการกับประชาชนไดรับการชวยเหลือ และไดรับความรูดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัดไม

สามารถผานเกณฑ จาํนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 2)รอยละของรายไดจาก

นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 3) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการกับสุขภาพรางกายแข็งแรง 

*** หมายเหตุ ขอมูลทองเที่ยวป พ.ศ.2562 ททท.แจงวายังอยูระหวางเก็บรวบรวมขอมูลถึง ณ เดือนธันวาคม 

2562 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีท้ังหมด 3 ตัวชีว้ัด สามารถผานเกณฑ จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมี

จิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 2) จํานวน

กิจกรรมที่ดําเนินการ เก่ียวกับปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชน มีการกาํจัดไดถกูตองตามหลักวิชาการ

ไมสามารถผานเกณฑ จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตากมีสวนรวมบรหิารจัดการ

ของเสียอันตรายชุมชน 
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1.3  ผลสําเร็จที่วัดได  =     โครงการตามแผนดําเนนิงานที่ดําเนินแลวเสรจ็  x 100 

               โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2562 

     =  205x100 

            285 

     = 71.93 

2.  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 

1. ควรมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมีฐานขอมูลท่ีเปน

ปจจุบัน เพื่อสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนําไปสูแนวทางการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชน และสามารถแกไขปญหาเปนไป

อยางรวดเร็ว 

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรเปดโอกาสใหมีกระบวนการของการมีสวนรวมในเชิง

บูรณาการจากทุกภาคี ไดระดมความคิดเห็น ในดานของสภาพปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนา 

ใหครบทุกดาน ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา และ

ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาจุดออนจุดแข็ง โอกาส 

และปญหาอุปสรรคภายนอก นําไปสูการพัฒนาในอนาคต  

3.การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ควรคํานึงถึงเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว ตามตัวชี้วัด 

ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย(หนา 81-84) เพื่อใหสามารถดําเนินการแตละประเด็นการพัฒนาสําเร็จ

ลุลวงตามเปาหมายตอไป 
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