
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

********************* 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดจัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจำป พ.ศ. ๒๕63 เพื่อเปน
เครื่องมือชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเปนตัวบงช้ีผลจากการดำเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมาย หรือไม อยางไร และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
และนำขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การใหบริการประชาชนในจังหวัดตาก  ซึ่งการ
จัดทำรายงานฯดังกลาว  ไดถือปฏิบัติตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕63 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29  จึงขอประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจำป พ.ศ. ๒๕63 

                           จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  ธันวาคม  2563       
 

 
(นายวุฒิชัย   วงคปญโญ) 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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คำนำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้
กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  โดยนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุง การดำเนินงาน
และการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตากให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านสาธารณะ          
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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สารบัญ 
    หน้า 

บทสรปุผู้บริหารท้องถิ่น              3-4 
ส่วนที่ 1  บทนำ 

1. ความสำคญัของการติดตามและประเมินผล 5 
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 6 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 6 
  4. เครื่องมือ/ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล                                               8-10 

            5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                                                        11 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล                                                                     12-24 
            1. สรุปผลการติดตามและประเมนิผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    12 
            2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        14 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล       25-105     

1. ผลการติดตามและประเมนิผลการนำแผนพัฒนา อบจ.ตากไปปฏิบัติ      25 
2. ผลการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์            26 
   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ผลการติดตามและประเมนิผลโครงการ                            30 
   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ       36 

1) ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     42-63 
2) ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     64-79 
3) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม   80-87    

               และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา    88-91    
5) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  92-94    
    และสิ่งแวดล้อม      

5. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินการ             95-105 
   ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      105      

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ            106-113       
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      106   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    113 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ด้าน ดังนี ้

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
       และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
   5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 4 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

จากการติดตามการนำแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที่5) เพิ่มเติม 
(ครั้งที่1-ครั้งที่5) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1-ครั้งที่4) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น              
380 โครงการ งบประมาณ 813,017,438 บาท นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 271 โครงการ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 15 โครงการ รวมเป็นจำนวน 
286 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 259,479,,900 บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 177 โครงการ   
อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ(กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  จำนวน 5 โครงการ และ
ขอยกเลิกโครงการ จำนวน  56 โครงการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

2. ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดก่อนนำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินการโครงการของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานที่
กำหนดไว้ และควรมีโครงการที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา 

3. ควรนำข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปประกอบการพิจารณาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อๆไป โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการใน 1-2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

4. ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบและมีรูปธรรมยิ่งขึ้น สามารถเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี ่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานต่าง ๆ 
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

   ในส่วนของการ “ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที ่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได ้

   จากที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไร        
ก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เช่นนั้น “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ใน
การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการ
ดำเนินงาน  
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2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก 
 2. เพื่อประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไปปฏิบัติ
 3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้        
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก 

5. เพื่อประเมินผลสมัฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ตามค่าเป้าหมาย  

7. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญประจำปี 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมนิผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน   
5) ผู้ทรงคุณวฒุิที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี ้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มี คำสั่งที่ 788/2562 ลงวันที่  2 เมษายน 2562        
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  และคำสั่งที่ 
1078 /2562 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกอบด้วย 

1.นายฤกษ์ชัย     จันทร์คำ  สมาชิกสภา อบจ.ตาก          ประธานคณะกรรมการฯ 
2.นายคมกิต       เกษร   สมาชิกสภา อบจ.ตาก              กรรมการฯ 
3.นายวิรุฬห์พันธ์ุ  ซือพอ  สมาชิกสภา อบจ.ตาก        กรรมการฯ 
4.นายสุชาติ       โพธิราช  ผู้แทนประชาคมจังหวัด                        กรรมการฯ 
5.นายสุริยัน       ทิพย์สุวรรณ  ผู้แทนประชาคมจังหวัด              กรรมการฯ 
6.พัฒนาการจังหวัดตาก             ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการฯ 
7.ท้องถิ่นจังหวัดตาก                 ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  กรรมการฯ  
8.นายธีรชัย       บัวติ๊บ       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการฯ 
9.นายเชาวลิต    เมืองสมบัต ิ      ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการฯ 
10.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง                                     กรรมการฯ 
11.ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                           กรรมการและเลขานุการฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต้องดำเนินการให้
การติดตามและประเมินผลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

3.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ ขอบเขตและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3.3 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นต่อ   ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เพื่อดำเนินการ
ต่อไป 
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4.เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
เครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น (Monitoring and evaluation 

tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ 
เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น หรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
1.1 กำหนดกรอบเวลา ( Time & Time Frame ) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องทางยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในหน่วยงานมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น 

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดตากด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบวิธกีารติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนด

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคญั 3 ประการ คือ  
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมิน 
2) เครื่องมือ 
3) กรรมวิธีหรอืวิธีการต่างๆ 

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิ บาย
หรือความคุ้มความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึก หรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการ
ในพื้นที่จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้ 
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3. กำหนดเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ

วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงบททดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี ่ยวหรือกลุ ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (fomal or semi- fomal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (infomal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต(1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ในชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ตัวบุคคล/ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม    
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในจังหวัดตาก  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ และสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งแยกเป็นหัวข้อ
สำคัญได้ ดังนี ้
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 2. นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากได ้เพื่อปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน 

3. ช่วยให้การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินการ นำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้เป็นอย่างดี 

4. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามค่าเป้าหมาย  

5. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญประจำปี พ.ศ.2563 

6. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

7. มีข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีทีผ่่านมา) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที ่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2564) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 7) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีจำนวนทั้งสิ้น 285 โครงการ งบประมาณ 589,081,375 บาท บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจำนวน 217  
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 202,354,100 บาท และใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 149,319,445.91 บาท 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
พ.ศ.2562 

ร้อยละ 

จำนวนงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ตาม     
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

นำมา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

นำมาปฏิบัติ ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกีฬา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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 

 
ผลการติดตามด้านระยะเวลา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีโครงการทั้งสิ้น 217 โครงการ สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 199 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.71 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.76 
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โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.38 และโครงการที่ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 
9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.15 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการดำเนนิงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน 
โครงการ 

การดำเนินงาน 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 60 5 3 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 75 71 - - 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

43 38 - - 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริม     
การท่องเที่ยว และกีฬา 

19 18 1 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

12 12 - - - 

รวม 217 199 6 3 9 
คิดเป็นร้อยละ 100 91.71 2.76 1.38 4.15 

 
ผลการติดตามด้านค่าใช้จ่าย พบว่า งบประมาณที ่ได้ร ับอนุมัติให้ดำเนินการ จำนวน 

202,354,100 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 149,319,445.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.79 

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทั้งภาพรวม และเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวน 2,500 ฉบับ 
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์เป็นผู ้ดำเนินการประเมิน และส่งให้ฝ่ายเ ลขา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS  
ซึ่งได้รับแบบประเมินคืน เป็นจำนวน 2,394 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.76 ผลการประเมินพบว่า 

 - ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดตาก อยูใ่นระดับมาก คา่เฉลี่ย 3.44 

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแยกเป็นยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก         มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.45 และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 2.84 

ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
ประจำปี พ.ศ.2562 มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว 

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้มีกระบวนการของการมีส่วนร่วมในเชิง
บูรณาการจากทุกภาคี ได้ระดมความคิดเห็น ในด้านของสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
ให้ครบทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา และ
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส 
และปัญหาอุปสรรคภายนอก นำไปสู่การพัฒนาในอนาคต  

3.การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ควรคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ ตามตัวชี้วัด 
ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแต่ละประเด็นการพัฒนาสำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายต่อไป 
2. แนวทางการติดตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ด้าน ดังนี ้

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
       และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

     5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 
คะแนน ประกอบด้วย 

2.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
2.1.3 ยทุธศาสตร ์60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
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(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน ์5 คะแนน 
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยทุธศาสตร์  5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณ 
     ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาต ิ5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาต ิมั่นคง               

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์5 คะแนน 

 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 16 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

2.3 กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
2.3.1 ดำเนินการติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan ) 
2.3.2 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ / ผลสัมฤทธิ์โครงการ ดำเนินการเก็บข้อมูลแต่ละ

โครงการ   ในดา้นระยะเวลา  และด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ให้ตรงตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่วางแผนไว้  

2.3.3 คณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้คะแนนการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง  โดย
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2 แนวทาง ดังนี ้

1) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

2.3.4 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยใหเ้จา้หน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์จะดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามใหก้ับกลุ่มเป้าหมายตามราย
ยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการส่งแบบสอบถาม ด้วยตนเอง ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ  

2.3.5 การลงพื้นที่ไปติดตามและประเมินผลโครงการ 
1) ติดตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เห็นควรพิจารณา

คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และคัดเลือกจากงบประมาณสูง กลุ่มเป้าหมาย
หลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน 

2) ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณที่อุดหนุนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.3.6 ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
1) ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 17 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

2.3.7 เครือ่งมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยใช้ 
เครื่องมือ ดังน้ี 

1.1) ระบบสารสนเทศ เพื ่อการวางแผนและติดตามประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

1.2) แผนดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก 

1.3) บญัชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนของกองคลัง 
1.4) การสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ( สอบถามจากกอง

ที่รับผิดชอบโครงการและฝ่ายพัสดุ) ระยะเวลาในการติดตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 โดยดำเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในด้านระยะเวลาและ
ด้านค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและ
เสนอความคิดเห็นประจำปี 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 2563 

2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดำเนินการทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ และจัดเก็บส่งคืนกองแผน
และงบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2563  

3) การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล 

3.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
2) หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล เป็นเลขานุการฯ 
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล เป็นกรรมการฯ 

เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากแผนดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 234 โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการตลอดจนผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและ
เพื่อที่ผู้ดำเนินงานตามโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยดำเนินการ ดังน้ี 
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1. โครงการในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกร้อยละ 20 
ของโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน โดยมีประเด็นในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

1) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
2) การใช้ประโยชน์ / ความคุ้มค่า 
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์/เข้าร่วมโครงการ 

2. โครงการที ่ได้ร ับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 3 มิติ คือ 

1.การประเมินในมิติประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ 
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ 
2) ความพึงพอใจ 
3) คุณภาพการให้บริการ 

2.การประเมินในมิติประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ 
    1) ประสทิธิภาพการผลิต 
     - ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม 
     - การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
     - ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน 
       สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
    2) การประหยดั 

3.การประเมินในมิติผลกระทบ 
    1) ทิศทางของผลกระทบ 

2) ระดับของผลกระทบ 
2.5. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนดแบบในการประเมินผล 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น   แบบที่ 2 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแบบที่ 4 แบบประเมินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณที่อุดหนุนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีตัวอย่างทั้ง 4 แบบประเมิน ดังนี ้
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ตัวอย่างแบบประเมนิแบบที่ 1 
การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย  60 
          3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
          3.2 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
          3.3 ยทุธศาสตร์จังหวัด  (10) 
          3.4 วสิัยทัศน์  (5) 
          3.5 กลยุทธ ์ (5) 
          3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
          3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
          3.8 แผนงาน  (5) 
          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน  100 
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ตัวอย่างแบบประเมนิแบบที่ 2 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
          5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
          5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
          5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่
                การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  

(5) 

          5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (5) 
          5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

          5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
          5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
          5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 
                 ให้ประเทศชาต ิมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

          5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
                 (ผลผลิตของโครงการ) 

(5) 

          5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
          5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
                 และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 

          5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน  100 
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ตัวอย่างแบบประเมนิแบบที่ 3 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ในภาพรวมของยุทธศาสตร์) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี 
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 
 (4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นกัศึกษา (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………….……………………….…………………….. 
5.  อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล/อบต……………………………………อำเภอ…………………………….. 
ส่วนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในภาพรวม  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหา 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) การแก้ไขปญัหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายยุทธศาสตร ์

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างแบบประเมนิแบบที่ 4 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น............................... 
โครงการ................................................................................................. 

(งบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563) 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และความพร้อมของการจัดกิจกรรมเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน 

1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

2.  อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี 
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปรญิญาหรือ
เทียบเท่า 
 (4) ปรญิญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่น ๆ 

4.  อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………….……………………….…………………….. 

5.  อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล/อบต………………………………………………………………………….... 
 (1) อำเภอเมืองตาก        (2) อำเภอบ้านตาก      (3) อำเภอสามเงา 
 (4) อำเภอวังเจ้า        (5) อำเภอแม่สอด       (6) อำเภอแม่ระมาด 
 (7) อำเภอท่าสองยาง        (8) อำเภอพบพระ (9) อำเภออุ้มผาง 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดำเนินงานโครงการ 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในชอ่งความพึงพอใจที่ท่านเห็นวา่เหมาะสม 

ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.เพื่อ................................................       

2.เพื่อ................................................      
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของ อบจ.ตาก   
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในชอ่งความพึงพอใจที่ท่านเห็นวา่เหมาะสม 
 

หัวข้อการมีสว่นร่วมต่อการดำเนินงานของ อบจ.ตาก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1) มีการเปิดโอกาสใหผู้้เข้ารว่มโครงการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการเปิดโอกาสใหผู้้เข้ารว่มโครงการแสดงความคิดเห็น 
   ในโครงการ/กิจกรรม 

     

3) การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน 
   โครงการ/กจิกรรม 

     

4) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหา 
   ของประชาชนในท้องถิ่น 

     

5) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน      
6) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   โครงการ/กจิกรรม 

     

7) ประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
8) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
9) ความคุ้มค่าของงบประมาณ      

 
ส่วนที่ 4 ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ        
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดตากไปปฏิบัต ิ
จากการติดตามการนำแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5)และ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 มีโครงการใน
แผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 380 โครงการ งบประมาณ 813,017,438.- บาท บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 286  โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 259,479,900 บาท และใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 178,064,767.14 บาท แยกเป็นรายยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้าน  ดังนี ้

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
พ.ศ.2563 

ร้อยละ 

จำนวนงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ตาม     
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

นำมา
ปฏิบัติ  

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

นำมาปฏิบัติ ใช้จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

183 131 71.58 615,951,438 145,765,900 120,354,949.14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

98 79 80.61 69,120,000 51,078,000 40,787,715.37 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

58 46 79.31 67,496,000 47,636,000 8,399,367.58 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกีฬา 

28 20 71.43 55,750,000 12,950,000 7,311,418.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 10 76.92 4,700,000 2,050,000 1,211,317.05 

รวม 380 286 75.26 813,017,438 259,479,900 178,064,767.14 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการดำเนนิงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน 
โครงการ 

การดำเนินงาน 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

131 83 44 4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้าน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

79 50 1 0 28 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

46 23 3 0 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน 
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และกีฬา 

20 14 0 1 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

10 7 0 0 3 

รวม 286 177 48 5 56 
คิดเป็นร้อยละ 100 61.89 16.78 1.75 19.58 

2. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนรวม 100 คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้พิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 5  
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของ
องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบลลักษณะภมูิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง 
/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น           
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรกิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อตุสาหกรรม          
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 2 

6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการ   
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน ์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(3) 3 
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์ และ
ศักยภาพ   
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

3) การวเิคราะห์ทางสงัคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกดิขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(3) 3 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตรข์อง 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง
หลักประชารฐัแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตรข์อง 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก   
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด สอดคล้องกับยทุธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลกัษณะแสดงสถานภาพที่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ตอ้งทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จะนำไปสู่   
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่  
จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธท์ี่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึง่สิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกดิจาก
ศักยภาพของพืน้ที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 5 
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต 
/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 98 
 

3. ผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที ่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ ่งการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนรวม 100 คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้พิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน 
รายละเอียดตามตารางที่ 6  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ   
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวเิคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10 10 

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตวัเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล      
ในเชิงปริมาณ เช่น การวดัจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้มจีำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว ้
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชงิปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์     
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่เปน็ไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
2) วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชือ่ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยทุธศาสตร์       
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

      60 
(5) 

 
5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนนิงานต้อง
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน             
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การ       
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน 
และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่คั่ง ยัง่ยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา 
(1) การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดกั
รายได้ปานกลางสู่รายได้สงู  
(2) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy หรอืเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์
และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหว้งระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดก้ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยทุธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึน้ที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรอืการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือรว่มดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิน่ 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจดัทำโครงการได้แก ่ 
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยตุิธรรม(Equity) , (5)ความโปร่งใส(Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงนิสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอืน่ๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) แล ะ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)ท่ี สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอนัเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเทา่กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเปน็ไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดบัของความสำเร็จได ้
(3)ระบุสิ่งทีต่้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบตัิได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความเปน็จริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 99 

 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 36 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

4. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ดำเนินโครงการพัฒนาทั้ง 5 

ยุทธศาสตร์และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทั้งในภาพรวม และความพึงพอใจต่อผล
การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ละยุทธศาสตร์จะดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามรายยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการส่งแบบสอบถาม ด้วยตนเอง จำนวน 2,500 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจำนวน 2,443 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.72 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
สามารถสรปุผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตาก ได้ดังตารางที่ 7-8 
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
                จำแนกตามประเด็น  ได้ดังนี ้ 

การปฎิบัติงาน                                 
(ประจำปีงบประมาณ 2562) 

ระดับความพึงพอใจ 
จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม  

2,443 3.90 1.02 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม  

2,443 4.03 0.96 มาก 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

2,443 4.00 1.00 มาก 

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

2,443 4.11 0.97 มาก 

5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

2,443 4.03 1.00 มาก 

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2,443 4.08 0.98 มาก 
7.ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่าร
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

2,443 4.08 0.99 มาก 

8.การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

2,443 4.13 0.95 มาก 

9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

2,443 4.18 1.00 มาก 

รวม 2,443 4.06 0.83 มาก 

จากตารางที่ 7  แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากใน
ภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.06 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย 4.18 ) รองลงมา คือ การแก้ไขปญัหา และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.13)  และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( ค่าเฉลี่ย 4.11 ) ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน    มีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 3.90 ) 
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  จำแนกตามข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม ควร
ปรับปรุง 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

เพศ 
ชาย 

46 
( 1.88%) 

52 
( 2.13%) 

228 
( 9.33%) 

369 
( 15.10%) 

438 
( 17.93%) 

1,133 
( 46.38%) 

หญิง 
39 

( 1.60%) 
65 

( 2.66%) 
317 

( 12.98%) 
529 

( 21.65%) 
360 

( 14.74%) 
1,310 

( 53.62%) 

รวม 
85 

( 3.48%) 
117 

( 4.79%) 
545 

( 22.31%) 
898 

( 36.76%) 
798 

( 32.66%) 
2,443 

 ( 100%) 

อายุ 

ต่ำกว่า 20 ป ี
36 

( 1.47%) 
42 

( 1.72%) 
98 

( 4.01%) 
109 

( 4.46%) 
171 

( 7.00%) 
456 

( 18.67%) 

20-30 ป ี
0 

( 0.00%) 
4 

( 0.16%) 
90 

( 3.68%) 
80 

( 3.27%) 
23 

( 0.94%) 
197 

( 8.06%) 

31-40 ป ี
0 

( 0.00%) 
19 

( 0.78%) 
94 

( 3.85%) 
147 

( 6.02%) 
79 

( 3.23%) 
339 

( 13.88%) 

41-50 ป ี
32 

( 1.31%) 
26 

( 1.06%) 
129 

( 5.28%) 
255 

( 10.44%) 
194 

( 7.94%) 
636 

( 26.03%) 

51-60 ป ี
17 

( 0.70%) 
19 

( 0.78%) 
104 

( 4.26%) 
227 

( 9.29%) 
275 

( 11.26%) 
642 

( 26.28%) 

มากกว่า 60 ป ี
0 

( 0.00%) 
7 

( 0.29%) 
30 

( 1.23%) 
80 

( 3.27%) 
56 

( 2.29%) 
173 

( 7.08%) 

รวม 
85 

( 3.48%) 
117 

( 4.79%) 
545 

( 22.31%) 
898 

( 36.76%) 
798 

( 32.66%) 
2,443 

 ( 100%) 
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  จำแนกตามข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 
67 

( 2.74%) 
59 

( 2.42%) 
71 

( 2.91%) 
132 

( 5.40%) 
196 

( 8.02%) 
525 

( 21.49%) 

มัธยมศึกษา 
12 

( 0.49%) 
26 

( 1.06%) 
176 

( 7.20%) 
305 

( 12.48%) 
353 

( 14.45%) 
872 

( 35.69%) 

อนุปริญญา 
0 

( 0.00%) 
14 

( 0.57%) 
63 

( 2.58%) 
76 

( 3.11%) 
83 

( 3.40%) 
236 

( 9.66%) 

ปริญญาตรี 
2 

( 0.08%) 
11 

( 0.45%) 
191 

( 7.82%) 
347 

( 14.20%) 
153 

( 6.26%) 
704 

( 28.82%) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
4 

( 0.16%) 
7 

( 0.29%) 
44 

( 1.80%) 
29 

( 1.19%) 
11 

( 0.45%) 
95 

( 3.89%) 

อื่น ๆ 
0 

( 0.00%) 
0 

( 0.00%) 
0 

( 0.00%) 
9 

( 0.37%) 
2 

( 0.08%) 
11 

( 0.45%) 

รวม 
85 

( 3.48%) 
117 

( 4.79%) 
545 

( 22.31%) 
898 

( 36.76%) 
798 

( 32.66%) 
2,443 

 ( 100%) 

อาชีพ 

รับราชการ 
4 

( 0.16%) 
9 

( 0.37%) 
66 

( 2.70%) 
213 

( 8.72%) 
167 

( 6.84%) 
459 

( 18.79%) 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
0 

( 0.00%) 
0 

( 0.00%) 
67 

( 2.74%) 
54 

( 2.21%) 
4 

( 0.16%) 
125 

( 5.12%) 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
13 

( 0.53%) 
19 

( 0.78%) 
72 

( 2.95%) 
159 

( 6.51%) 
111 

( 4.54%) 
374 

( 15.31%) 

รับจ้าง 
5 

( 0.20%) 
28 

( 1.15%) 
78 

( 3.19%) 
108 

( 4.42%) 
83 

( 3.40%) 
302 

( 12.36%) 

นักเรียน/นักศึกษา 
34 

( 1.39%) 
36 

( 1.47%) 
183 

( 7.49%) 
143 

( 5.85%) 
182 

( 7.45%) 
578 

( 23.66%) 

เกษตรกร 
29 

( 1.19%) 
24 

( 0.98%) 
68 

( 2.78%) 
191 

( 7.82%) 
236 

( 9.66%) 
548 

( 22.43%) 

อื่นๆ 
0 

( 0.00%) 
1 

( 0.04%) 
11 

( 0.45%) 
30 

( 1.23%) 
15 

( 0.61%) 
57 

( 2.33%) 

รวม 
85 

( 3.48%) 
117 

( 4.79%) 
545 

( 22.31%) 
898 

( 36.76%) 
798 

( 32.66%) 
2,443 

 ( 100%) 
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จากตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำแนกตามข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี    

ด้านเพศ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 1,310 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62 เพศชาย 
มีจำนวน 1,133 คน คิดเป็นร้อยละ46.38 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจมาก จำนวน  529 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 รองลงมาพึงพอใจมาก
ที่สุด จำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74 เพศชาย มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 438 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.93 รองลงมาพึงพอใจมาก จำนวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10  

ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจำนวน 642 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28
รองลงมา อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 636 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 456 คน   คิด
เป็นร้อยละ 18.67 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 อายุระหว่าง 20-30 ป ีจำนวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 ตามลำดับ  และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 51-60 
ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 275 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.26 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 227 
คน  คิดเป็นร้อยละ 9.29 ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ป ีมีความพึงพอใจมาก จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ10.44 
รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 และช่วงอายุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความ
พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.46 ตามลำดับ 

ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 872 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.69 รองลงมาระดับปริญญาตรี จำนวน 704 คน คิดเป็นร้อยละ 28.82 ระดับประถมศึกษา จำนวน 
525 คน คิดเป็นร้อยละ21.49 ระดับอนุปริญญา  จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66 ระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 3.89 และระดับอื่นๆ จำนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตามลำดับ และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่าระดับมัธยมศึกษา       มี
ความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ14.45 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 305 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.48 ระดับปริญญาตรมีีความพึงพอใจมาก จำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 รองลงมา   มี
ความพึงพอใจปานกลาง จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 และระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด 
จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.40 และ 
ตามลำดับ 

ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 578 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.66 รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 548 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 อาชีพรับราชการ จำนวน 459 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.79 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 อาชีพรับจ้าง 
จำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 และ
อาชีพอื่นๆ จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่า อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจปานกลาง จำนวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.49 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 อาชีพเกษตรกร  
มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จำนวน  191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.82 และอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจมาก จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72 รองลงมา
มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 ตามลำดับ  

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ได้ดังน้ี 
ตารางที่ 9  แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน (คน) 
 

S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 500 4.41 0.41 มากที่สุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 480 3.68 1.00 มาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี               
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

500 4.76 0.24 มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  
และกีฬา 

475 3.94 0.54 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

488 3.81 0.78 มาก 

รวม 2,443 4.13 0.76 มาก 

 จากตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.76) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.41) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (ค่าเฉลี่ย 
3.94) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 3.81) และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
ตามลำดับ 
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จากการประเมินผลแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก  ตามประเด็นการประเมินผลว่าโครงการในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5
ด้าน บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว ้ดังนี ้  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน     
กลยุทธ์           1) ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า 
       สาธารณะ และติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
 2) พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
   3) สนับสนุนการจัดทำ การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด้านวิชาการ 
   4) พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด้านขนส่ง 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที5่) เพิ่มเติม (ครั้งที่1-ครั้งที่5)  และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1- ครั้งที่4)  จำนวน 183 โครงการ  เป็นเงิน 615,951,438 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 131  โครงการ เป็นเงินจำนวน 145,765,900 บาท และใช้
จ่ายจริงจำนวนทั้งสิ้น 120,354,949.14 บาท และกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7,646,100 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 83 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 4 โครงการ ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี ้

ตารางที่ 10 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง  

1 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 
บ้านตะเคียนด้วน – บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

475,500 

2 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 
บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

495,500 

3 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0006           
บ้านบ่อไม้หว้า – บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

495,500 

4 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าสายทางที่ ตก.ถ 1-0009  
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

495,500 

5 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าสายทางที่ ตก.ถ 1-0010 
บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก -บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

495,500 

6 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 
บ้านวังหวาย – บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

495,500 
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ตารางที่ 10 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง  

7 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 
บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

495,500 

8 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 
บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

495,500 

9 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 
บ้านแม่กุหลวง – บ้านผาร ูอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

475,500 

10 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 
บ้านห้วยม่วง – บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

475,500 

11 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 
บ้านแม่ตาวริมเมย -บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

475,500 

12 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 
บ้านแม่กื้ดสามท่า – บ้านสันป่าไร ่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

475,500 

13 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ 
ตก.ถ. 1-0001บ้านตะเคียนด้วน – บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

1,340,000 

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0002            
บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า(อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า) จังหวัดตาก 

1,266,408 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต            
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0005            
บ้านตลุกกลางทุ่ง – บ้านพุสะแก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,250,000 

16 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0006บ้านบ่อไม้หว้า – บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

711,663 

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต            
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0007            
ทางเข้าบ้านน้ำดิบ จังหวัดตาก  

1,250,000 

18 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต             
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008            
บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก -บ้านสามไร ่อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,260,000 
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19 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต             
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 
บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก -บ้านวังหวาย อ.สามเงา จ.ตาก 

1,250,000 

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต             
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 
บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา -บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

1,250,000 

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต             
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 
บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,260,000 

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

889,000 

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0016 
บ้านเก้ารวมไทย – บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

1,712,000 

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 
บ้านแม่ระมาดน้อย –บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1,399,894 

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(Overlay) สายทางหมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2  
บ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

939,000 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านวะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร เชื่อมหมู่ที่ 3            
บ้านใหม่ป่าคาตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

930,000 

27 โครงการปรับปรุงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป ี 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

486,000 

28 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก 
เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

758,500 
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29 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหมู่ที่ 3 บ้านหนองง้ิว ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง  
ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

483,000 

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่1 
บ้านทุ่งกง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

477,500 

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยวังน้ำใจ เทศบาลตำบลวังเจ้า เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา 
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

477,000 

32 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา เชื่อม หมู่ที ่2 บ้านแม่ปะ  
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

495,000 

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำรึม  
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

472,000 

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

458,500 

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ เชื่อมหมู่ที่ 10 
บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

330,500 

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ เชื่อมหมู่ที่ 10 
บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

330,500 

37 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร ้ตำบลวังหมัน เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 
ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

489,000 

38 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 
โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก 

15,284,624.14 
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39 ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4,930,000 

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร ่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

8,323,750 

41 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต               
(โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0014             
บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัตดาก 

193,400 

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0023  
บ้านแม่กุใหม่ทา่ซุง- บ้านแม่ตาวกลาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

160,300 

43 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0002 
บ้านหนองปรือ – บ้านวังเจ้า (อำเภอเมือง – อำเภอวังเจ้า) จังหวัดตาก 

495,500 

44 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0008 
บ้านสระทอง – บ้านสามไร ่อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

495,000 

45 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0011 
บ้านวังหวาย - บ้านยางโองน้ำ (อำเภอสามเงา - อำเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก 

476,500 

46 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0015 
บ้านมอเกอร์ยาง – บ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

495,000 

47 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0016 
บ้านเก้ารวมไทย – บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

476,500 

48 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0017 
บ้านตลาดรวมไทย – บ้านผากระเจ้อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

476,500 

49 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0018 
บ้านคีรีน้อย – บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

476,000 

50 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0030 
บ้านแม่จะเราสองแคว – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

476,000 

51 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0033 
บ้านห้วยกระโหลก – บ้านแม่กึ๊ดใหม ่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

476,000 

52 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0034 
บ้านหนองมะเกลือ – บ้านไผ่สีซอ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

476,500 
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53 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0035 
เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

496,500 

54 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0037 
บ้านลานขวาง – บ้านเด่นมะขาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

496,000 

55 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0038 
บ้านแม่ตาวสันแป่ – บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

476,000 

56 โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0039 
หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก –ตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก 

495,500 

57 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0003  
บ้านลานขวาง – บ้านน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

499,200 

58 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 
บ้านคลองขยางโพรง – บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

490,500 

59 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 
บ้านบ่อไม้หว้า – บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

499,560 

60 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ 

497,500 

61 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 
บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

498,200 

62 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0012  
บ้านวังหวาย – บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

496,500 

63 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 
บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

499,200 
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64 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 
บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

497,500 

65 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 
บ้านแม่กุหลวง – บ้านผาร ูอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

496,500 

66 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 
บ้านห้วยม่วง – บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

496,500 

67 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 
บ้านแม่ตาวริมเมย – บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

498,500 

68 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0026 
บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

340,800 

69 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 
บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อำเภอแม่สอด-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

496,750 

70 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 
ทางเข้าบ้านแม่ละเมา – บ้านปางส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

495,750 

71 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0029  
บ้านต้นผึ้ง – บ้านตีนธาต ุอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

495,750 

72 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 
บ้านแม่ระมาดน้อย – บ้านสนัป่าตึง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

497,500 

73 โครงการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 
บ้านแม่ระมาดน้อย –บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

497,750 
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74 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก - บ้านสามไร่  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

1,090,000 

75 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 
บ้านแม่บอน – บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

1,900,000 

76 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ 
ตก.ถ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก -บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

1,179,000 

77 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 
บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา -บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

1,904,000 

78 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 
บ้านดงลาน – บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1,808,160 

79 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 
บ้านแม่กุหลวง – บ้านผาร ูอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,980,000 

80 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 
บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,855,500 

81 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 
บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร ่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,902,500 

82 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 
บ้านแม่ระมาดน้อย –บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1,930,000 

83 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 บ้านห้วยกระโหลก – บ้านแม่กึด๊ใหม่  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,730,000 
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1 โครงการปรับปรุงสถานีขนสง่ผู้โดยสารจังหวัดตาก 497,200 
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุม้ทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 479,000 
3 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
495,500 

4 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองเชื่อมหมู่ที่ 2 
บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

444,000 

5 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ 
หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโค๊ะลู้, หมูท่ี่ 5 บ้านเลอกลูเกอ, 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

453,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ1-0018 
บ้านคีรีน้อย – บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

800,000 

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ 
ตก.ถ1-0004 บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

2,480,000 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ – บา้นแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,722,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 
ทางเข้าบ้านแม่ละเมา-บ้านปางส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,749,340 

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 
บ้านแม่ระมาดน้อย – บ้านสนัป่าตึง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

1,917,000 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

323,000 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

2,000,000 
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13 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง  
ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

462,000 

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชยัมงคล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
เชื่อม หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร  
จังหวัดกำแพงเพชร 

477,500 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม ตำบลแม่ทอ้ เชื่อม หมู่ที ่4 บ้านปางสา  
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

457,000 

16 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง  
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

486,000 

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 1  
บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

472,000 

18 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง 
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

477,000 

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เช่ือม หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ 
ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

467,000 

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

465,000 

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 9 
บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

466,500 
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ตารางที่ 11 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้  

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า 
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

465,000 

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านปูน 
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

487,500 

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาต ุตำบลเกาะตะเภา เชื่อมตำบลทุ่งกระเชาะ 
และตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

484,500 

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่  
ตำบลหนองบัวใต ้อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

448,500 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง 
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

1,198,000 

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม 
ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

469,500 

28 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านนาขุนเจริญ ต.หนองหญา้ปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

459,500 

29 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลกุกลางทุ่ง เชื่อมหมู่ที ่4 บ้านน้ำรึม 
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

469,000 

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร  
จังหวัดกำแพงเพชร 

466,500 
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 11 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้  

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดดอย 
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จงัหวัดตาก 

364,000 

32 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำบลสามหมื่น เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านบือละพอ  
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

464,500 

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านใหมส่ามัคคี 
ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

484,500 

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ เช่ือม หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน 
ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

469,500 

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรรีาษฎร ์ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8 
บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลชอ่งแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

494,000 

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที ่8 บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ 
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จงัหวัดตาก 

493,000 

37 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ เชื่อมหมู่ที่ 14 
บ้านสามยอดดอย ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

364,000 

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรรีาษฎร ์ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 11  
บ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

476,000 

39 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

497,500 

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ถนนสายหลังวัดวังมะกอก ระหวา่ง อบต.ตากออก กับเทศบาลตำบล
บ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

585,750 
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 11 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้  

41 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต               
(โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling) สายทางที่ ตก.ถ1-0014             
บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัตดาก 

ใช้งบเงินอุดหนุน 

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา – บ้านปางส้าน 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1,945,000 

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 
หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก - ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,550,000 

44 โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม –บา้นตลุกกลางทุ่ง 
ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

569,000 

 
ตารางที่ 12 แสดงโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้  
1 โครงการปรับปรุงขยายผิวทางจราจร เชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทางที่ ตก.ถ1-0021 บ้านแม่กุ – บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
1,626,700 

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ 
ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร ่อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

2,892,400 

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่  
ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองขยางโพรง – บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก 

2,737,000 

4 ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Cultvert)สายทางที่ 
ตก.ถ 1-0037 บ้านลานขวาง – บ้านเด่นมะขาม อ.เมือง จ.ตาก 

390,000 
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ตารางที่ 13 แสดงโครงการแล้วเสรจ็เบิกตัดปีงบประมาณป ีพ.ศ. 2562 ของยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง  

1  
ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

200,000 

2  
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนา หมู่ที่ 1  
เทศบาลตำบลอุ้มผาง เช่ือม หมู่ที่ 3 อบต.อุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

684,500 

3  
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม  
เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

730,000 

4 
  

ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

2,011,000 

 
ตารางที่ 14 แสดงโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
               ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง  

1 
  

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยสาธารณะบ้านท่าทองแดง  
หมู่ที่ 7 ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม บ้านผาผึ้ง หมูท่ี่ 6 ตำบลเชียงทอง  
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

1,198,700 

 
ตารางที่ 15 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอ่ืน 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
1 ก่อสร้างสะพานบุญ 10 สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที ่7 บ้านห้วยมะโหนก  

ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
อบต.แม่สอง 

2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน นักศึกษา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
บนพื้นที่ 3 งาน ในบริเวณวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ไกลสถานศึกษา 

ได้มีหอพักอาศัยระหว่างการศึกษา 

อบต.ตากออก 

3 กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลวังจันทร์  
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.วังจันทร์ 

4 ขุดลอกวัชพืชบริเวณสถานีสบูน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบประปา 
หมู่บ้านตำบลย่านร ี

อบต.ย่านรี 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอ่ืน 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
5 ปรับปรุงถนนลูกรัง ความยาว 1 กิโลเมตร อบต.ย่านรี 
6 ขุดสระแก้มลิงเพื่อการเกษตร อบต.ย่านรี 
7 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังทุกสายในพื้นที่ตำบลย่านรี อบต.ย่านรี 
8 ฝังกลบบ่อขยะในตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อบต.ย่านรี 
9 ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่หละยาง ตำบลแม่หละ  

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
อบต.แม่หละ 

10 แก้ไขปัญหาถนนเสียหาย หมู่ที่ 8-14 ตำบลแมส่อง อำเภอท่าสองยาง  
จังหวัดตาก 

อบต.แม่สอง 

11 ขุดทรายแม่น้ำปิงบริเวณสถานีสูบน้ำปิง 2 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

อบต.เกาะตะเภา 

12 ขุดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชุมชนบ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.บ้านนา 

13 ขุดเปิดร่องน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง     
จังหวัดตากเพื่อให้ไหลผ่านได้สะดวกบริเวณจุดสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัวเหนือ 

14 ขุดลอกคลองห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านสามไร่ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
เพื่อกักเก็บรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ไว้ใช้ในการเพาะปลูก 
และการปศุสัตว์ของหมู่บ้าน 

เทศบาลตำบลไม้งาม 

15 ขุดลอกวัชพืชในแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3-6 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก ที่กีดขวางทางน้ำให้น้ำไหลไม่สะดวกจากวัชพืชและมีเศษขยะ 
ในแม่น้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำปิงและเปิดทางน้ำไหลได้สะดวก 

อบต.สมอโคน 

16 ขุดลอกเปิดทางน้ำ และเพื่อเก็บกักน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
คลองม่วง หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

อบต.เชียงทอง 

17 ขุดลอกเปิดทางแม่น้ำปิงเพื่อให้น้ำจากแม่ปิงไหลเข้าสู่ระบบประปา 
หมู่บ้าน 2 จุด คือ 
1.บริเวณหน้าวัดวังม่วงตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
2.บริเวณสะพานบ้านวังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

เทศบาลตำบลไม้งาม 
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ตารางที่ 15  แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้นำ้มันเช้ือเพลิงหน่วยงานอื่น 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
18 ขุดลอกลำห้วยแม่ระวานและสิ่งกีดขวางประตูผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ  

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่าน 
ลำห้วยในภาคการเกษตรกรรม (นาข้าว) ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.ยกกระบัตร 

19 ขุดสระลอกฝายกักเก็บน้ำและคลองส่งน้ำในลำห้วยลานสาง นำมาผลิต
น้ำประปาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับราษฎรบ้านดงปู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ 
และบ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อบางส่วนใช้ในการอุปโภค – บริโภค และ 
ใช้ในการเกษตร 

กองกำลังตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

20 ขุดลอกเพ่ือกักเก็บน้ำสำหรบัอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ดังนี้ 
1.ขุดลอกสระบริเวณตลาดชาติพันธุ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม 
2.ขุดลอกคลองสบยม หมู่ที่ 2 บ้านสบยม 
3.ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นคา 
4.ขุดลอกหน้าฝายทำนบดิน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม 
5.ขุดลอกขยายสระวัดหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล 
6.ขุดลอกอ่างเขากระเปาะ หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ 
7.ขุดลอกหน้าฝายแม่ย่ามา หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล 
8.ขุดลอกสระใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย ์
9.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรคีีรรีักษ์                
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า 

อบต.เชียงทอง 

21 ขุดลอกเพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรดังนี้ 
1.ขุดลอกคลองไม้เกต, คลองระทอง และคลองเด่นแฝก หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม 
2.ขุดลอกหน้าฝายพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว 
3.ขุดลอกคลองอีม่า หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง  
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   

อบต.เชียงทอง 

22 ขุดลอกสระเพ่ือกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านเด่นวัวทิพย์ ตำบลเชียงทอง  
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

อบต.เชียงทอง 

23 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (หนองแมวใหญ่) หมูท่ี่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้  
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

อบต.ตากออก 
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ตารางที่ 15 แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานอ่ืน 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
24 ขุดลอกแหล่งนำ้สาธารณะภายในตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อย ทำให้ราษฎรประสบกับปัญหาเรื่องน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

อบต.ประดาง 

25 ขุดอ่างเก็บน้ำบ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลไมง้าม อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
ให้น้ำในอ่างที่ตื้นเขินและกระจาย มาอยู่รวมกัน เพ่ือที่สามารถสูบน้ำ  
นำมาผลิตประปาได้ 

เทศบาลตำบลไม้งาม 

26 ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งไม่มีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำและไม่มีฝายชะลอน้ำ  
บ้านลานสาง หมู่ที ่4 และหมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
ทำฝายมีชีวิตเพ่ือชะลอน้ำห้วยลานสาง เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่น  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกั้นน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

อบต.แม่ท้อ 

27 ขุดลอกแม่น้ำปิงที่ต้ืนเขินในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก พบว่ามีหาดทราย
จำนวนมาก จึงทำให้ทิศทางน้ำไหลมากัดเซาะตลิ่งบริเวณบ้านเรือน 
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเทศบาลตำบลบ้านตาก 

เทศบาลตำบลบ้านตาก 

28 ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2-9  ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อบต.ท้องฟ้า 
29 ซ่อมแซมถนน บ้าน อูมวาบ หมู่ที่ 1 บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหินลาด หมูท่ี่ 3 

และเส้นทางสายบ้านสันป่าป๋วย - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5-3 ตำบลบ้านนา  
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.บ้านนา 

30 ปรับเปลี่ยนเส้นทางน้ำ และทำพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ 
1.หมู่ที่ 4 บ้านห้วยนกกกตำบลแม่หละ  
2.หมู่ที่ 5 บ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ  
3.หมู่ที่ 6 บ้านพะตี้หม่อโจตำบลแม่หละ  
4.หมู่ที่ 7 บ้านตะโต๊ะโกรตำบลแม่หละ  
5.หมู่ที่ 8 บ้านทีจื้อหล่อคีตำบลแม่หละ  
6.หมู่ที่ 10 บ้านเลเคาะตำบลแม่หละ  
7.หมู่ที่ 11 บ้านแม่หละโพคีตำบลแม่หละ  

อบต.แม่หละ 

31 ปรับปรุงและปรับพ้ืนที่ถนนสายที่ 1 บ้าน ปะน้อยปู่ - บ้านต๊ะโก๊ะคี สายที่ 2 
บ้านทีซวยคี - บ้านขะเนจื้อทะ ตำบลแม่อุส ุอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

อบต.แม่อุสุ 

32 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อบต.ประดาง 
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ตารางที่ 15  แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้นำ้มันเช้ือเพลิงหน่วยงานอื่น 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลวังหมัน เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน และงานปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์  
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน  
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.วังหมัน 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 12 สายทาง ดังนี ้
1.หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองก้างปลา - คลองห้วยเดื่อ ระยะทาง 2,238 เมตร 
2.หมู่ที่ 2 ถนนสายนายนันตา - เจริญมาเตียน ระยะทาง 617 เมตร 
3.หมู่ที่ 3 ถนนสายแม่ป้าก ซอย 1 ระยะทาง 1,960 เมตร 
4.หมู่ที่ 4 ถนนสายบริเวณซอยนายภิภพวงศา - คลองร้องจ้า ระยะทาง1,410 ม. 
5.หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณไร่ดง ระยะทาง 1,300 เมตร 
6.หมู่ที่ 6 ถนนสายถนนดำ - หนองจระเข้ ระยะทาง 700 เมตร 
7.หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายทอน - ทุ่งนา ระยะทาง 1,800 เมตร 
8.หมู่ที่ 8 ถนนสายหนองโสน ระยะทาง 780 เมตร 
9.หมู่ที่ 9 ถนนสายซอยป่าช้า - ทุ่งนา ระยะทาง 1,300 เมตร 
10.หมู่ที่ 10 ถนนสายไร่นายชาลี - ห้วยแม่ป้าก ระยะทาง 800 เมตร 
11.หมู่ที่ 11 ถนนสายนายฝนตาใจ - หนองยาว ระยะทาง 1,800 เมตร 
12.หมู่ที่ 12 ถนนสายถนนดำ - ไร่นายอ่ำ วงศ์ษา ระยะทาง 930 เมตร  

อบต.ยกกระบัตร 

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณหน้าวัดเกาะลาน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 ตำบลสมอโคน 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พร้อมลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร  

อบต.สมอโคน 

36 ปรับปรุงถนน ขุดบ่อฝังท่อ และปรับปรุงสนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลบ้านนา 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

อบต.บ้านนา 

37 ปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อจัดทำถนนบริเวณหมู่ที่ 2,3และ 4 ตำบลตากออก อำเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก 

เทศบาลตำบลบ้านตาก 

38 ปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าเตย , หลุ่มช้าง - นาคีร,ี สายเหนือบ้านผาผึ้ง  
หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

อบต.เชียงทอง 

39 ปรับปรุงพ้ืนที่ บริเวณหมู่ที่ 14 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
เพื่อจัดโครงการงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสายแข่งเรือพายโบราณ 
ประจำปี 2562 

เทศบาลตำบลบ้านตาก 
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ตารางที่ 15  แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้นำ้มันเช้ือเพลิงหน่วยงานอื่น 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพ้ืนที่ดังนี้ 

1.หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก ระยะทาง 1,850 เมตร 
2.หมู่ที่ 2 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก ระยะทาง 1,450 เมตร 
3.หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก ระยะทาง 4,050 เมตร 
4.หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก ระยะทาง 2,000 เมตร 
5.หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก ระยะทาง 3,500 เมตร 
6.หมู่ที่ 7 บ้านตะฝั่งสูง ตำบลตากออก ระยะทาง 700 เมตร 
7.หมู่ที่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก ระยะทาง 9,250 เมตร 
8.หมู่ที่ 10 บ้านปากวัง ตำบลตากออก ระยะทาง 5,700 เมตร 
9.หมู่ที่ 11 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก ระยะทาง 5,400 เมตร 
10.หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แม่บอน ตำบลตากออก ระยะทาง 1,300 เมตร 
11.หมู่ที่ 13 บ้านตากออก ตำบลตากออก ระยะทาง 700 เมตร 
12.หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สองกอง ตำบลตากออก ระยะทาง 6,270 เมตร 

อบต.ตากออก 

41 ปรับปรุงสนามยิงปืนเพ่ือใช้สำหรับนักกีฬายิงปืนของ กองทัพภาคที่ 3 ในการ
เก็บตัวสำหรับการแข่งขันการยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพ  โดยกองพัน
ทหารราบที่ 3 

เทศบาลตำบลไม้งาม 

42 ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก และทำการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณรอบที่ทำการ 
องค์การบริหารส่วนวังหิน (แห่งใหม่) หมู่ที ่2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

อบต.วังหิน 

43 ขุดลอกหนองเชียงทอง (ที่สาธารณะหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านปากห้วยแม่ท้อ 
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.แม่ท้อ 

44 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.โป่งแดง 

45 ซ่อมแซมถนนบริเวณถนนภายในหมู่บ้านมัน่คง สหกรณ์เคหสถานตากสินจำกัด 
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.น้ำรึม 

46 ปรับปรุงสภาพบ่อจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านชะลาด  
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

อบต.ป่ามะม่วง 

47 ปรับเกรดผิวถนนลูกรังภายในตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 61 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 15  แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้นำ้มันเช้ือเพลิงหน่วยงานอื่น 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
48 ปรับพ้ืนที่ถนนลูกรัง หมู่ที่  1 - 7 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก อบต.หนองบัวใต้ 
49 ขุดลอกลำห้วยแม่ละเมา และปรับปรุงถนนทางการเกษตร ในพื้นที ่

ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อบต.พะวอ 

50 ปรับสภาพภายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 
(Run For Rangers) "เดิน-วิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ครั้งที่ 2 ณ โครงการ 
ส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนืองมาจาก
พระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โครงการส่งเสริมฯ 
อนุรักษ์และฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อม 

51 ปรับปรุงถนนภายในตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และถนนทาง
การเกษตรภายในตำบลพะวอ 

อบต.พะวอ 

52 ปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 3 บ้านปูแป้ หมู่ที ่4 บ้านสามหมื่นทุ่ง หมู่ที่ 5  
บ้านปางส่างคำ และหมูท่ี่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง และถนนทางการเกษตร 
ภายในตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อบต.พะวอ 

53 ปรับปรุงถนนสัญจรบริเวณหย่อมบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง 
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อบต.พะวอ 

54 แก้ไขปัญหาถนนเพ่ือการเกษตรถนนภายในหมู่บ้านมีการชำรุดเสียหายจาก
ปัญหาอุทกภัยเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

อบต.ด่านแม่ละเมา 

55 ปรับสภาพพื้นที่และเส้นทางในบริเวณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
อนุรักษ์และฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการก่อนรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขต
พื้นที่จังหวัดตาก และเสด็จประทับแรม ณ เรอืนรับรองที่ประทับ 

โครงการส่งเสริมฯ 
อนุรักษ์และฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อม 

56 ปรับพ้ืนที่เพื่อจอดเฮลิคอปเตอร ์บริเวณตลาดลอยฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านลซีอ 
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อจะเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราช-ธิดา 

อบต.แม่ท้อ 

57 แก้ไขปัญหาถนนเพ่ือการเกษตรถนนภายในหมู่บ้านมีการชำรุดเสียหายจาก
ปัญหาอุทกภัยเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

อบต.ด่านแม่ละเมา 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 62 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 15  แสดงโครงการขอใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก และใช้นำ้มันเช้ือเพลิงหน่วยงานอื่น 
                ที่ขอรับการสนบัสนุนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
58 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลแมจ่ัน 

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
เทศบาลตำบลแม่จัน 

 
  ผลการประเมิน  ด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน วางท่อ ตลอดจนการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ขยายเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอกคลอง 
หนองน้ำ ขุดสระ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และเพื่อการบริโภค เช่น ก่อสร้างระบบประปา   ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การสัญจรได้รวดเร็วมากขึ้น สะดวกและปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีแหล่งน้ำ เพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบาก 
เนื่องจากปัญหาเส้นทางคมนาคม และพื้นที่ห่างไกล 

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ในประเด็น
ต่างๆ ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดังนี ้  
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

500 4.15 0.89 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

500 4.41 0.64 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

500 4.52 0.64 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

500 4.39 0.58 มากที่สุด 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 4.39 0.63 มากที่สุด 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  500 4.45 0.64 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่       
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

500 4.43 0.61 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

500 4.56 0.61 มากที่สุด 

รวม 500 4.41 0.41 มากที่สุด 

จากตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก     
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี ่ย4.52) และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ่กำหนด (ค่าเฉลี ่ย 4.45)  
ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.15) 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
แผนงาน 1 แผนงานการศึกษา 

2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
4 แผนงานการเกษตร 
5 แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ์   1) ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค้าชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู่ 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 
   4) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน 
   5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
   6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
   7) ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที่5) เพิ่มเติม(ครั้งที่1-ครั้งที่5)  และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1-ครั้งที่4)  จำนวน 98  โครงการ  เป็นเงิน 69,120,000 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 79 โครงการ เป็นเงินจำนวน 51,078,000 บาท และใช้จ่าย
จริงจำนวนทั้งสิ้น 40,787,715.37 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 1 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 28 โครงการ  ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี ้

ตารางที่ 17 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง  

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 249,500 
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ 248,830 
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูใ้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 86,545 
4 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
27,560 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูใ้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี 199,895 
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง  

6 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 
จำนวน 118 แห่ง 
1. 1.สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 เทศบาลเมืองตาก 

 
 
 
 

250,000 
 

1.2 เทศบาลตำบลพบพระ 100,000 
1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา 64,500 
1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร 96,800 
1.5 โรงเรียนบา้นลานห้วยเดื่อ 220,000 
1.6 โรงเรียนบา้นโพรงตะเข้ 60,000 
1.7 โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 120000 
1.8 โรงเรียนบา้นหนองบัวเหนือ 80,000 
1.9 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 80,000 
1.10 โรงเรียนเด่นวิทยา 60,000 
1.11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 80,000 
1.12 โรงเรียนบ้านหนองแขม 58,100 
1.13 โรงเรียนบ้านลานสาง 70,200 
1.14 โรงเรียนบ้านมูเซอ 80,000 
1.15 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 80,000 
1.16 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 7,000 
1.17 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 45,000 
1.18 โรงเรียนบ้านท่าเล ่ 60,000 
1.19 โรงเรียนบ้านฉลอม 150,000 
1.20 โรงเรียนบ้านดงยาง 200,000 
1.21 โรงเรียนสว่างวิทยา 71,210 
1.22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 269,800 
1.23 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 97,800 
1.24 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 70,000 
1.25 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค ์ 200,000 
1.26 โรงเรียนบ้านสามเงา 76,000 
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง   

1.27 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 100,000 
1.28 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 100,000 
1.29 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 449,200 
1.30 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 445,600 
1.31 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ ์ 200,000 
1.32 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 300,000 
1.33 โรงเรียนแม่สอด 418,000 
1.34 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 100,000 
1.35 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 100,000 
1.36 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 300,000 
1.37 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 209,000 
1.38 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 209,000 
1.39 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 167,200 
1.40 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 167,200 
1.41 โรงเรียนบ้านปูแป ้ 104,500 
1.42 โรงเรียนบ้านธงชัย 104,500 
1.43 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 125,400 
1.44 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 80,000 
1.45 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 170,000 
1.46 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 50,000 
1.47 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 100,000 
1.48 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 300,000 
1.49 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 98,000 
1.50 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 100,000 
1.51 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 100,000 
1.52 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 100,000 
1.53 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 100,000 
1.54 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 100,000 
1.55 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 50,000 
1.56 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 50,000 
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง   

1.57 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 50,000 
1.58 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 50,000 
1.59 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 50,000 
1.60 โรงเรียนบ้านแม่สละ 250,000 
1.61 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 350,000 
1.62 โรงเรียนบ้านแม่พล ู 300,000 
1.63 โรงเรียนบ้านสันป่าไร ่ 199,100 
1.64 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 100,000 
1.65 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 250,000 
1.66 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 250,000 
1.67 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ 400,000 
1.68 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 440,000 
1.69 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 300,000 
1.70 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 300,000 
1.71 โรงเรียนบ้านเซอทะ 114,000 
1.72 โรงเรียนตากพิทยาคม 400,000 
1.73 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 300,000 
1.74 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 280,000 
1.75 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 450,000 
1.76 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 100,000 
1.77 กศน.อำเภอท่าสองยาง 450,000 
1.78 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 76,600 
2.ครุภัณฑ์ดนตร ี

 

2.1 โรงเรียนสว่างวิทยา 128,790 
2.2 โรงเรียนบา้นห้วยม่วง 81,750 
2.3 โรงเรียนบา้นแม่สละ 150,000 
2.4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 80,000 
2.5 โรงเรียนบา้นตากประถมวิทยา 275,000 
2.6 โรงเรียนบา้นใหม่สามัคค ี 200,000 
2.7 โรงเรียนบา้นแม่ปะเหนือ 108,700 
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ตารางที่ 17 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง   

2.8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 150,000 
2.9 โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี 50,000 
2.10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 50,000 
2.11 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 300,000 
2.12 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 450,000 
2.13 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 300,000 
2.14 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 300,000 
2.15 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 100,000 
2.16 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 200,000 
3.ครุภัณฑ์กีฬา 

 

3.1 อบต.โมโกร 400,000 
3.2 โรงเรียนบา้นหนองบัวใต้ 53,000 
3.3 โรงเรียนบา้นนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 150,000 
3.4 โรงเรียนบา้นศรีคีรีรักษ ์ 200,000 
3.5 โรงเรียนบา้นวังน้ำเย็น 200,000 
3.6 โรงเรียนบา้นเซอทะ 286,000 
3.7 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 200,000 
3.8 โรงเรียนบา้นน้ำดิบ 150,000 
3.9 โรงเรียนบา้นแม่กื้ดหลวงกัญไชยฯ 150,000 
3.10 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 200,000 
3.11โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู 100,000 
3.12 โรงเรียนบ้านมอเกอ 100,000 
3.13 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 100,000 
3.14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 100,000 
3.15โรงเรียนบ้านป่าคาใหม ่ 100,000 
3.16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 100,000 
3.17 โรงเรียนอรุณเมธา 50,000 
3.18 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 300,000 
3.19 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 250,000 
3.20 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 300,000 
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 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง   

3.21 โรงเรียนบ้านอู่หู ่ 300,000 
3.22 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 300,000 
3.23 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 250,000 
3.24 โรงเรียนบ้านแม่ออกผาร ู 300,000 
3.25 โรงเรียนบ้านแม่โพ 250,000 
3.26 โรงเรียนบ้านแม่อมก ิ 250,000 
3.27 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 298,000 
3.28 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 300,000 
4.สื่อการเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตร ์

 

4.1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 50,000 
4.2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 100,000 
5.สื่อการเรียนการสอนวชิาชพี 

 

5.1 โรงเรียนหว้ยน้ำนักวิทยา 100,000 
5.2 โรงเรียนบา้นยะพอ 100,000 
5.3 โรงเรียนบา้นแม่ละมุ้งวิทยา 160,000 
5.4 วิทยาลัยเทคนิคตาก 400,000 
6. สื่อห้องสมุด 

 

6.1 โรงเรียนบา้นนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 150,000 
7. สื่อการเรียนชุดจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 

7.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 450,000 
7 โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก 
49,999 

8 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือรองรับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

113,940 

9 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก 110,800 
10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
599,985 

11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 283,500 
12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในครอบครัวและชุมชน 597,550 
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 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง  

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชน 398,890 
14 โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารรักษาโรคในเบื้องต้น 489,365 
15 โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ 11,106.60 
16 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านทันตสาธารณสุข 99,525 
17 โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย 129,993 
18 โครงการฝึกอบรมให้ความรูสุ้ขภาพจิตในชุมชน 99,000 
19 โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารควบคุมโรคอุบัติใหม ่ 22,581.60 
20 โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 98,720 
21 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านสิทธิและการดูแลสุขภาพผู้พิการ 98,310 
22 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ด ี

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 
200,000 

23 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาการสร้างอาชีพของสตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

199,020 

24 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอาย ุ 350,000 
25 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 
26 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะ 

ในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
100,000 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาและฟื้นฟู 
สุขภาพประชาชน 
- รพ.สต.บ้านแม่ยะ อำเภอบ้านตาก 
- รพ.สต.เกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก 

 
 

100,000 
100,000 

28 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง 
- อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา 

 
281,999.86 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการหอผูป้่วยใน 
- อุดหนุนโรงพยาบาลวังเจ้า 

 
500,000 

30 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- รพ.สต.บ้านยะพอ อำเภอพบพระ  
- รพ.สต.วาเล่ย์ อำเภอพบพระ 

 
50,000 
50,000 
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31 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟู 
สมรรถภาพผู้รบับริการ 
- อุดหนุนคลินคิชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด 

 
 

450,000 
32 โครงการร่วมสืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก 3,619,138.59 
33 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก  

ประจำป ีพ.ศ. 2562 – 2563 
- อุดหนุนจังหวัดตาก 

 
 

1,995,000 
34 โครงการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก 

- ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง อำเภอพบพระ  
- ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง อำเภอแม่สอด 
- ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง อำเภอบ้านตาก 
- ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง อำเภออุ้มผาง 

645,000 

35 โครงการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ จ.ตาก 
- ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอแม่ระมาด 

199,950 

36 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

74,975 

37 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ 
ตามหลักศาสนาคริสต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

85,252 

38 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนากิจ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

86,965 

39 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา 
ในเขตพื้นที่จังหวดัตาก 

283,925 

40 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม 
กลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดตาก 

777,565 

41 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก 

55,490 

42 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก 

199,420 

43 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,งานวันสำคัญของชาติ  
และงานรับเสด็จฯ 

2,191,779.72 
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44 โครงการจัดนิทรรศการ"ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ" 43,045 
45 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 51,705 
46 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์อำเภอวังเจ้า 200,000 
47 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการเกษตรยั่งยืน 63,190 
48 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ 150,000 
49 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ 100,000 
50 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ อบจ.ตาก ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตารางที่ 18 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 

 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณทีใ่ช้จริง  

1  
โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพรข่อ้มูลด้านศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นจงัหวัดตาก 

93,750 
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 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
  

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทีแ่พร่ระบาดทำให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมทีม่ีการร่วมกลุ่ม และประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาเปิดภาค
เรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
ไม่เพียงพอ 

2 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานมืออาชีพ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทีแ่พร่ระบาดทำให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่ม และประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาเปิดภาค
เรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการเป็นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
ไม่เพียงพอ 

3 โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื่องจากรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.ตาก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 จึงทำให้การจดัเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย 
และไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน 

4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร 
จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการแพร่ระบาด ประกอบกับข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกัน
ได้ โดยที่ผู้ติดเช้ือไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค  

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP 
ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้าม
จัดให้มีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยั
ลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

6 โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้าม
จัดให้มีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยั
ลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

7 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้าม
จัดให้มีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยั
ลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้าม
จัดให้มีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยั
ลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงเบื้องต้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส  
โคโรน่า 2019 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตราย
อย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ ทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส  
โคโรน่า 2019 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตราย
อย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ ทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

11 โครงการส่งเสริมเกษตรกร 
ด้านการประมงและแปรรูปอาหาร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้ามจัด
ให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยัลด
ความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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12 โครงการฝึกอบรมทักษะและส่งเสริม
อาชีพคนพิการ 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส  
โคโรน่า 2019 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ส่งผลกระทบให้ตามแนวชายแดน
จังหวัดตาก ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ 
ติดต่อ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูง
ในการติดต่อของโรค  

13 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็งของสตรีและบุคคลในครอบครัว 
 
 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส  
โคโรน่า 2019 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนอยู่
ในสถานการณว์ิกฤติ ส่งผลกระทบให้ตามแนวชายแดน
จังหวัดตาก ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ 
ติดต่อ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูง
ในการติดต่อของโรค 

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรูต้ามแนว
พระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการแพร่ระบาด ประกอบกับข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกัน
ได้ โดยที่ผู้ติดเช้ือไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรม
หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลกีเลี่ยงการ
เดินทางคณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่
ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

15 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม
ผู้สูงอาย ุ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเช้ือ
ดังกล่าว 

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 และประกอบกับสถานศึกษาต้องปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้กระชับมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เป็นเด็กและเยาวชนต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนที่สถานศึกษากำหนด 
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17 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมใหก้ับเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 และประกอบกับสถานศึกษาต้องปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้กระชับมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เป็นเด็กและเยาวชนต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนที่สถานศึกษากำหนด 

18 โครงการจัดหาเครื่องมือควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) 
- ชมรม อสม. ป่ามะม่วง 
- ชมรม อสม. หนองบัวเหนือ 
- ชมรม อสม. แม่ท้อ 

เนื่องจาก ชมรม อสม.ไม่เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ จึงไม่สามารถจดัซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลา 

19 โครงการร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ 
จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่
เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค 

20 โครงการร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุ จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีการ
รวมตัวของประชาชนจำนวนมากที่มาร่วม จึงของดกิจกรรม 

21 โครงการร่วมสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีการ
รวมตัวของประชาชนจำนวนมากที่มาร่วม จึงของดกิจกรรม 

22 โครงการร่วมสืบสานประเพณ ี
บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีการ
รวมตัวของประชาชนจำนวนมากที่มาร่วม จึงของดกิจกรรม 

23 โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมทางด้านศาสนา 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีการ
รวมตัวของประชาชนจำนวนมากที่มาร่วม จึงของดกิจกรรม 
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24 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 
ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่
เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยง    
ต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอความร่วมมือให้ทกุ
หน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
และหลีกเลี่ยงการเดินทางคณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัย  
ลดความเสี่ยงและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

25 โครงการร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวง 
และสรงน้ำศาลหลักเมืองเก่า  
จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่
เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค 

26 โครงการฝึกอบรมด้านประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่
เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยง    
ต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอความร่วมมือให้ทกุ
หน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
และหลีกเลี่ยงการเดินทางคณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัย  
ลดความเสี่ยงและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

27 โครงการภูมิปัญญาไทยทำนา 1 ไร ่ 
ได้เงิน 1 แสนบาท 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกันห้ามจัด
ให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภยัลด
ความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 19 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

28 โครงการจัดงานฤดูหนาว 
"อุ่นไอรักคลายความหนาว" 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 มกีารขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่
เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สุ่มเสี่ยง    
ต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอความร่วมมือให้ทกุ
หน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
และหลีกเลี่ยงการเดินทางคณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัย  
ลดความเสี่ยงและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  ผลการประเมิน  
  1) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้ส่งเสริมการให้ประชาชนได้รับความรู้ ศึกษาดูงาน และมีรายได้จาก
การส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ต่าง ๆ   
  2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุโดยการอบรมให้ความรู้ และจากการดูงาน   
  3) ด้านการศึกษาได้ส่งเสริมการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้เด็ก และประชาชนมีการศึกษาที่
ดีขึ้น เช่น การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน    
  4) ด้านสาธารณสุข ได้ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย
จากโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ และสนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็งเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เช่น การการให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรักษาโรคเบื้องต้น และการสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องใช้การให้บริการแก่หน่วยบริการในท้องถิ่น  
  5) ดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น 
การจัดงานประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   มีการ
ดำเนินชีวิตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20   แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
                ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ได้ดังนี ้  

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

480 3.62 1.14 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของโครงการ/กิจกรรม 

480 3.68 1.16 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

480 3.65 1.07 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนทราบ 

480 3.68 1.09 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

480 3.61 1.14 มาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  480 3.80 1.06 มาก 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

480 3.67 1.19 มาก 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม  

480 3.77 1.11 มาก 

รวม 480 3.68 1.00 มาก 

 จากตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 
3.77) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.68) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลำดับ และมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.61) 
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงาน  1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3 แผนงานเคหะและชุมชน 
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5 แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ์   1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารทุกภาคส่วน 
2) การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4) ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที่5) เพิ่มเติม(ครั้งที่1-ครั้งที่5)  และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1-ครั้งที่4)  จำนวน 58  โครงการ  เป็นเงิน 67,496,000 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 46 โครงการ เป็นเงินจำนวน 47,636,000 บาท และใช้จ่าย
จริงจำนวนทั้งสิ้น 8,399,367.58 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 3 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 20 โครงการ  ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี ้

ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ 
                สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย   

  ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 16,280 
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
28,705 

3 
โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก  

ดำเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

241,645 

5 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก 99,970 
6 โครงการประชุมสัมมนาผู้บรหิารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก 
177,785 

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 145,955 
8 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอบจ.ตาก 100,000 
9 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุฯ 439,200 
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ตารางที่ 21 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ 
                สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)   

  ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง 
10 โครงการจัดทำวารสาร อบจ.ตาก 273,780 
11 โครงการจัดทำแผ่นพับข่าวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 32,800 
12 โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 96,000 
13 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำอบจ.ตาก 99,400 
14 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(คัตเอาท์) 282,060 
15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 95,000 
16 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 617,000 
17 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 32,620 
18 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการช่าง 355,600.20 
19 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ภาคประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนระดับจังหวัดตาก 
199,940 

20 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
กลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่างๆและประชาชน 

2,259,630 

21 โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อบจ.ตาก พบประชาชน 30,975 
22 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร“ิเราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

ในพื้นที่จังหวัดตาก 
ดำเนินการแต่ไม่ใช้

งบประมาณ 
23 โครงการเงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารสว่นจังหวัดแห่งประเทศไทย 342,022.38 

 

ตารางที่ 22 แสดงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี               
               การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)   

  ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 500,000 
2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปป3. 583,000 
3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1,350,000 
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1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย      

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อ

แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center  
อบจ.ตาก 

เนื่องจากรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.ตาก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ตรง 
ตามเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากงบประมาณพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2562) มีจำนวน
งบประมาณจำกัด จำเป็นต้องดำเนินงานเรียงลำดับตาม
ความจำเป็นและสำคัญก่อน  

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

4 โครงการจัดการการเลือกต้ังผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดตาก 

เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ยังมิได้ประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

5 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างของ อบจ.ตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ อบจ.ตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)      

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ
7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ 
ทักษะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบจ.ตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการพูด 
ในที่ชุมชน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และได้มีการประกาศมาตรการ
ป้องกันห้ามจัดให้มีกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

10 โครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์บรรยายสรุป เนื่องจากรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.ตาก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ตรง 
ตามเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับการทำงาน 

เนื่องจากรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.ตาก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ตรง 
ตามเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน 
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)      

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ
12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 

ด้านการกู้ชีพ – กู้ภัย เพื่อเตรียมพร้อม 
ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่
จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ชว่งเดือนมีนาคม – เดือน
กรกฎาคม 2563 ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ แต่
หลังจากมีประกาศให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ จึงได้ติดต่อ
ทีมวิทยากร ปรากฏว่ามีภารกิจจัดฝึกอบรมตลอดทั้งเดือน 

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยง
และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพิ่มพูนทักษะผู้บริหาร/ผู้นำท้องถิ่นใน
จังหวัดตาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

15 โครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบัน 
ของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)      

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ
16 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ

ชาวบ้านจังหวัดตากเทิดไท้องค์ราชัน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่
แสดงอาการ สุม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

17 โครงการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่
แสดงอาการ สุม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  
และขอ ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรม 
หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลกีเลี่ยงการ
เดินทางคณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

18 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทกัษะการใช้
ภาษาเพ่ือการเป็นนักประชาสัมพันธ ์
แบบมืออาชีพ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพ่ือความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 23 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)      

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ
19 โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มการพัฒนา

ท้องถิ่นในจังหวัดตาก 
เนื่องจากงบประมาณพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) มีจำนวน
งบประมาณจำกัด จำเป็นต้องดำเนินงานเรียงลำดับตาม
ความจำเป็นและสำคัญก่อน ประกอบกับเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และได้มกีารประกาศมาตรการป้องกันห้ามจัดให้มี
กิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 

20 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ตาก ครั้งที่ 4/2563 เห็นควรให้งดการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชนจำนวนมาก 

ตารางที่ 24 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

  ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง 
1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2,000,000 

 

  ผลการประเมิน  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมสนับสนุนงานการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และ
ช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มสามารถนำไปดูแลประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้น และนอกจากนั้นยังมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน เช่น การพัฒนาบุคลากร, จัดซื้ อวัสดุครุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ส่งผลให้ระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถอำนวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนได้อย่างอย่างทั่วถึง 

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจ
ประชาชนในจังหวัดตาก ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย ได้ดังนี ้  
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

500 4.76 0.51 มากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

500 4.62 0.60 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

500 4.67 0.51 มากที่สุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

500 4.82 0.38 มากที่สุด 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 4.76 0.42 มากที่สุด 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  500 4.70 0.45 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

500 4.85 0.36 มากที่สุด 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

500 4.88 0.32 มากที่สุด 

รวม 500 4.76 0.24 มากที่สุด 

จากตารางที่ 25 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.88) 
รองลงมาคือ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 
4.85) และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.82) ตามลำดับ 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) 
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4. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
กลยุทธ์   1)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   3) ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน 
   4) ส่งเสริมการฝึกอบรม ฝึกสอนกีฬา 
   5) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที่5) เพิ่มเติม(ครั้งที่1-ครั้งที่5)  และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1-ครั้งที่4)  จำนวน 28  โครงการ  เป็นเงิน 55,750,000 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 20  โครงการ เป็นเงินจำนวน 12,950,000 บาท ใช้จ่ายจริง
จำนวนทั้งสิ้น 7,311,418 บาท และกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1,000,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จำนวน 14 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 5 โครงการ ซึ่งถือว่าบรรลุ
ตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี ้
ตารางที่ 26 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา   
 ลำดับที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใช้จริง  

1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก 250,000 
2 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 85,000 
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 40,000 
4 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสิน ฯ 340,000 
5 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 3,034,040 
6 โครงการงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ 441,900 
7 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมาร ์ 200,000 
8 โครงการเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า 140,100 
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย 34,200 
10 โครงการฝึกอบรมการบริหารสนามกีฬา และการให้บริการสนามกีฬา 209,800 
11 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอำเภอ 849,098 
12 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 887,287 
13 โครงการการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
400,000 

14 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

399,993 
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ตารางที่ 27 แสดงโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา   
 ลำดับที ่ โครงการ        งบประมาณที่ใช้จริง  

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง 1,000,000 
 
ตารางที่ 28 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 

 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว
รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2 
 
 
 
 
 

โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 
เส้นทางตาก – แม่สอด 
 
 
 

เนื่องจากได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์        
จุดชมวิวเส้นทางตาก – แม่สอด พบว่าเกินมาจากเขต     
ที่ได้รับอนุญาตจากแขวงฯตากที่ 1 ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่
ในความกว้างข้างละ 30 เมตร จากแนวศูนยก์ลางทาง 
และขณะนี้อยูร่ะหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 28 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา(ต่อ) 
 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

4 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้น
พื้นฐาน ใหแ้ก่นักเรียน นักศกึษา 
เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
และเยาวชนอายุต้ังแต่ 7 ปี จำนวน 80 คน ส่งผลให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ส่งบุตร-หลานเข้ารับ
การฝึกอบรม  

5 
 
 
 
 

โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติแก่ผู้ทำชื่อเสียงผู้ให้การสนับสนุน 
หรือทำประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก 
 
 

เนื่องจากสำนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำชื่อเสียงผู้ให้การสนับสนนุหรือทำ
ประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตากได้ 

 

ตารางที่ 29 แสดงโครงการเบิกตัดปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา     

  ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง 

1 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

520,000 

 ผลการประเมิน  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดตาก เช่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดงาน
กระทงสายไหลประทีปพันดวง งานประจำปีของจังหวัดตาก งานตากสินราชานุสรณ์  และด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา ซึ่งส่งผลภาพรวมจังหวัดตาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  และประชาชนในจังหวัดตาก รักสุขภาพมากขึ้น ออกกำลังกายมากขึ้น   

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที ่ยวและกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนในจังหวัดตาก ต่อการพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว และกีฬา ในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
                 ในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา ได้ดังนี้ 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

475 3.64 0.68 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

475 4.02 0.8 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

475 3.73 0.75 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

475 4.06 0.84 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

475 3.81 0.77 มาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  475 4.21 0.74 มากที่สุด 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

475 3.91 0.72 มาก 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

475 4.14 0.76 มาก 

รวม 475 3.94 0.54 มาก 

จากตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย4.21) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.14)  และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉลี่ย4.06) 
ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.64) 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แผนงาน  1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2 แผนงานการเกษตร 
กลยุทธ์   1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
         2) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่1-ครั้งที่5) เพิ่มเติม(ครั้งที่1-ครั้งที่5)  และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่1-ครั้งที่4)  จำนวน 13  โครงการ  เป็นเงิน 4,700,000 บาท นำโครงการในแผนพัฒนาฯบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท และใช้จ่าย
จริงจำนวนทั้งสิ้น 1,211,317.05 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 3 
โครงการ  ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี ้

ตารางที่ 31 แสดงโครงการแล้วเสร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร 
              ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม    

 ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง  
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 422,096.15 
2 โครงการรณรงค์เพ่ือลดขยะมูลฝอย 112,529 
3 โครงการการผลิตสื่อรณรงค์ด้านการจัดการขยะ 110,000 
4 โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 384,765 
5 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก 93,832 
6 โครงการปลูกต้นไม ้ 22,500 
7 โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราชา 65,594.90 
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ตารางที่ 32 แสดงโครงการที่ยกเลิกโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
 ลำดับที ่ โครงการ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตาม
หลัก 3Rs 
 
 
 
 
 
 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ  

2 
 
 
 
  

โครงการประกวดป่าชุมชน 
 
 
 
  

เนื่องจากได้ทำการประสานไปยังป่าชุมชนในพื้นที่ 
พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา           
เกิดสถานการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรง ทำให้พืน้ที่ป่าชุมชน
หลายแห่งได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่า และความอดุมสมบูรณ์
ของป่าลดลง 

3 
 
 

 
 
 
 
  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
อบจ.ตาก 
 
 
 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้
สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดง
อาการ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และขอ 
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือ          
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง
คณะใหญ่ เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

  ผลการประเมิน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการป่าชุมชน การปลูกต้นไม้การจัดการขยะ จัดอบรมให้ความรู้ เป็นต้น ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา ติให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและลดปริมาณขยะต่อไป 

จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนใน



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 94 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

จังหวัดตาก ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ต่างๆ ดังตารางที่ 33 
ตารางที่ 33  แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในยุทธศาสตร์         
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี ้  

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน 
(คน)  

S.D. แปลผล 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

488 3.72 1.04 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

488 3.72 0.90 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

488 3.71 0.92 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

488 3.81 0.87 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

488 3.79 0.92 มาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  488 3.84 0.88 มาก 
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

488 3.86 0.89 มาก 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

488 4.05 0.93 มาก 

รวม 488 3.81 0.78 มาก 

จากตารางที่ 33 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ ) ผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.86) และการ
ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) 

5. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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  5.1 โครงการในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 จากการดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มีประชุมและ
กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล
ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 20 และคัดเลือกจากโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และครอบคลุม     
ทุกแผนงาน จำนวน 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  47 โครงการ ดังนี ้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008 บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก -บ้านสามไร่ อำเภอเมือง  
จังหวัดตาก  

2. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองขยางโพรง -            
บ้านมาบป่าแฝก  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  

3. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4     
บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   

4. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4     
บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  

5. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  

6. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ.       
1-0001 บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก              

7. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่ระมาดน้อย -          
บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก                 

8. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 3     
บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  

9. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 10             
บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม ตำบลโกสัมพี 
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  

10. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ      
1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

11. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 2             
บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา เช่ือม หมู่ที่ 2  บ้านแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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12.โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4              
บ้านแสม ตำบลสามหมื่น เช่ือม หมู่ที่ 7 บ้านบือละพอ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   

13. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

14. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมอ
ทะ,  หมูท่ี่ 4 บ้านโค๊ะลู้, หมูท่ี่ 5 บ้านเลอกลูเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก  

15. โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)                      
สายทางหมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านกล้อทอ  ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จงัหวัดตาก  

16. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0018                        
บ้านคีรีน้อย – บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  
2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดตาก 
3. โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก   
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรกัษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรกัษาผู้ป่วยเรื้อรัง  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการหอผู้ป่วยใน  
8. โครงการร่วมสืบสานประเพณวีัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอจังหวัดตาก   
9. โครงการฝึกอบรมด้านประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตาก  
10. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
11. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน  
12. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ  
13. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงและแปรรูปอาหาร  
14. โครงการจดัหาเครื่องมือควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)  
15. โครงการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 3Rs   
16. โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น  
17. โครงการรว่มสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดตาก  

3.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการที่ดี การจดัระเบยีบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
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1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก  
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก  
4. โครงการจัดการการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก  
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.ตาก  
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก 
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก  
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ - กู้ภัยเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุสาธารณภัย

ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  
9. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพผู้นำท้องที่/ท้องถิน่ ผู้นำชุมชนกลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่าง ๆ 

และประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเส้นทางตาก – แม่สอด  
2. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ  
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้แกน่ักเรียน นักศกึษาเยาวชน 

ประชาชน ในจังหวัดตาก  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการประกวดป่าชุมชน  
2. โครงการฝึกอบรมทักษะและส่งเสริมอาชีพคนพิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรากฏว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา นั้น ดำเนนิการลงพื้นที่ติดตามฯ จำนวน  16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่
ติดตามฯ จำนวน 16 โครงการ และขอยกเลิกจำนวน 15 โครงการ  
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ตารางที่ 34 แสดงผลการโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จในการลงพื้นที่ติดตามฯ  
ลำดับที ่ โครงการ 

1 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก   

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านธรรมศึกษา บาลศีึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดตาก 
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมกลุม่ชาติพันธ์ุจังหวัดตาก 
4 โครงการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอจังหวัดตาก   
5 โครงการฝึกอบรมด้านประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตาก 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการหอผูป้่วยใน 
10 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
11 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
12 โครงการฝึกอบรมให้ความรูใ้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
14 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก 
15 โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพผู้นำทอ้งที่/ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนกลุ่มพลังมวลชนองคก์รตา่ง ๆ 

และประชาชน 
16 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 

ผลการออกติดตามทั้ง 16 โครงการ แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ดังนี ้
  1.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 2 โครงการ เป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
จำนวน 1 โครงการ และอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  

2.โครงการที่เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ที่ทำให้วัฒนธรรม   วิถี
ชีวิตแหล่งท่องท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเกิดความประทับใจและนำไปเผยแพร่ และ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน/จังหวัด จำนวน 3 โครงการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ   มีการ
ดำเนินชีวิตที่ยังคง อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3.โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ เป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การแพทย์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รับสิทธิ
สวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
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  4.โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
จำนวน 3 โครงการ  ดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์   เช่น ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้จากการดูงาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
ได้รับสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
  5.โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน 1 โครงการ ได้ดำเนินการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ระบบบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถ
อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างอย่างทั่วถึง 
  6.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ ได้ดำเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลัง
กาย เพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  

ตารางที่ 35 แสดงผลการโครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ติดตามฯ  
ลำดับที ่ โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต                              
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008 บ้านสระทอง             
อำเภอบ้านตาก -บ้านสามไร ่อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0004             
บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4             
บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัด
ตาก   

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4             
บ้านสันดินแดง ตำบลท้องฟ้า เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน ตำบลเกาะตะเภา                             
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต                              
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013                          
บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จงัหวัดตาก 

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                             
สายทางที่ตก.ถ. 1-0001 บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก              

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตบ้านแม่ระมาดน้อย -          
บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก                 

ตารางที่ 35 แสดงผลการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ติดตามฯ (ต่อ) 
ลำดับที ่ โครงการ 
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8 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 3                
บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร                  
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 10             
บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที ่22                         
บ้านมอรังงาม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                              
สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บา้นแม่กุ - บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 2             
บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา เช่ือม หมู่ที่ 2  บ้านแม่ปะ ตำบลแม่ปะ                        
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4              
บ้านแสม ตำบลสามหมื่น เช่ือม หมู่ที่ 7 บา้นบือละพอ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก   

13 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 4             
บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตำบลชอ่งแคบ                  
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

14 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 3                
บ้านมอทะ,  หมู่ที่ 4 บ้านโค๊ะลู้, หมู่ที่ 5 บา้นเลอกลูเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว              
ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (Overlay)                      
สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านกล้อทอ  ตำบลแม่จัน 
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่ ตก.ถ 1-0018                        
บ้านคีรีน้อย – บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน      
จึงทำมีการประกาศสรรหาผู้รับจ้างล่าช้ากว่ากำหนดมาก และโครงการส่วนใหญ่จะดำเนินการแล้วเสร็จ      
ช่วงเดือนธันวาคม 2563  
 
 
 
ตารางที่ 36 แสดงผลการโครงการที่ขอยกเลิกการลงพื้นที่ติดตามฯ  

ลำดับที ่ โครงการ 
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1 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงและแปรรูปอาหาร 

2 โครงการจัดหาเครื่องมือควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) 
3 โครงการฝึกอบรมทักษะและส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
4 โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดตาก 
 
5 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดีฯ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ – กู้ภัยเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ                   
สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก 
7 โครงการจัดการการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.ตาก 
9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก 
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก 
 

11 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเส้นทางตาก – แม่สอด 

13 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเยาวชน             
ประชาชน ในจังหวัดตาก 

 
14 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 3Rs   

15 โครงการประกวดป่าชุมชน 

  รายละเอียดการขอยกเลิกโครงการ ทั้ง 15 โครงการได้ช้ีแจงตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา
แล้ว คือ โครงการลำดับที่ 1-4 รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 73-78  โครงการลำดับที่ 5-10 รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ 82-86  โครงการลำดับที่ 11-13 รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 89-90 และโครงการลำดับที่ 14-15 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 93 
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5.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 45,021,300 บาท เพื่อนำไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการปรบัปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0014 บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 
  2) โครงการปรบัปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ.   
1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
  3) โครงการปรบัปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง – บา้นแม่ตาวกลาง อำเภอแม่สอด   
จังหวัดตาก  

การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้ง 
3 โครงการ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ  

1. การทอดแบบสอบถาม จำนวน 350 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับมาจำนวน 283 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 สรุปผลข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 138  คน คิด
เป็นร้อยละ 48.80 เพศหญิง จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20  อายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 รองลงมา ระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.60 การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.20 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30  
อาชีพหลักผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90  รองลงมา 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 สถานที่พักอาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ในเขตอำเภอแม่สอด จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาอำเภอสามเงา จำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 และอำเภอแม่ระมาด จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60  

1.1 การประเมินในมิติประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฎิบัติภารกิจ  
   1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ  

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ความเห็น 

๑. ความพึงพอใจก่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1.27 0.442 น้อยที่สุด 

๒. ความพึงพอใจหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4.49 0.501 มากที่สุด 

  จากผลการศึกษาในตารางพบว่า ผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวม
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญม่ีความพึงพอใจหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยูใ่นระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 
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   2) ความพึงพอใจ 
2.1) ระดับความพึงพอใจด้านวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า 

    1) โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0014 บ้านวังไคร้ – บ้านสองแคว อำเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.0 เมตร ระยะทางดำเนินการ 
2.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร  
    2) โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางที่ ตก.ถ.1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า – บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการประเมินบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางดำเนินการ 8.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางดำเนินการ 8.000 กิโลเมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 44,000 ตารางเมตร  
    3) โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง – บ้านแม่ตาวกลาง 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทางดำเนินการ 3.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร  

2.2) ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนของค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยมาก  
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ตารางที่ 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังตาราง 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ความเห็น 

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.24 0.682 มากที่สุด 

2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.36 0.672 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

4.23 0.701 มากที่สุด 

4. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4.31 0.856 มากที่สุด 

5. การแก้ไขปญัหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.41 0.777 มากที่สุด 

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ/กิจกรรม 

4.38 0.716 มากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.15 0.807 มาก 

8. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.35 0.782 มากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.33 0.759 มากที่สุด 
ผลรวม 4.33 0.759 มากที่สุด 

จากตารางที่ 37 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการการดำเนินโครงการใน
ครั้งนี้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.759 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีการแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู ่ในระดับมากที ่สุด ค่าเฉลี ่ย 4.41 รองลงมา มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38  มีการเปิด
โอกาสให้ผู ้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36  
ตามลำดับ 

2.แบบสัมภาษณ์โดยใช้คำถามปลายเปิดในเรื่องความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประโยชน์จาก
โครงการ และผลกระทบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า โครงการก่อสร้างถนนทั้ง 3 สาย
ทางข้างต้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าความเหมาะสมมากที่สุด เพราะก่อนที่จะดำเนินการโครงการได้มี
การสำรวจความต้องการของประชาชนก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ซึ่งอาจมีปัญหาในช่วงแรกที่มีการก่อสร้าง เนื่อง
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ด้วย3 สายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไป-มา จึงทำให้ไม่สะดวกมากนัก ซึ่งหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งการสัญจรไป-มา และขนพืชผลทางการเกษตรไปค้าขาย
ไดท้ันต่ออายุการใช้งานของพืชผล และที่สำคัญมีถนนที่มั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน 

2.2 ความคุ้มค่ากับงบประมาณ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น ใช้ในการ
สัญจรไป-มา ใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่วนประชาชนที่ไม่ได้อยู่
ใกล้บริเวณ แต่ได้ไช้ประโยชน์ในการสัญจรบ้างมีความพึงพอใจทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าออกมา
เป็นเงินได้ ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินงาน 

2.3 ประโยชน์จากโครงการ คือใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี ประชาชนสามารถใช้ยานพาหนะ
ขับไปมาได้โดยสะดวก ซึ่งจากเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรก็ลำบาก ผลผลิตได้รับความเสียหายจากการขนส่งทำให้ได้ราคาน้อยจึงทำให้การก่อสร้างถนน 3 สาย
ทางดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางเป้นประโยชน์มากที่สุด 

2.4 ผลกระทบหรือปัญหา พบว่าช่วงระหว่างการก่อสร้าง เป็นเรื่องของฝุ่นละอองจาการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง แก้ไขปัญหาโดยการพ่นละอองน้ำเพื่อมิให้ฝุ่นละอองกระจายไปยังบ้านประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้กับการก่อสร้างได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ได้แจ้งให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้กับลูกบ้านทราบ
และขอความร่วมมือดังกล่าวก่อนแล้ว นอกนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับการก่อสร้างถนนทั้ง 3 สายทาง 

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เพ ื ่อนำไปสู ่การปฏิบ ัติ  ข้อม ูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั ้งส ิ ้น 380 โครงการ งบประมาณ 
813,017,438.- บาท  นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน  286 โครงการ งบประมาณ 259,479,900.-บาท  

ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา  ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 มีโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 177 โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ และยกเลิกโครงการ 
จำนวน 56 โครงการ  

ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย   ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเงินทั้งสิ้น 178,064,767.14 บาท  จากงบประมาณดำเนินการของโครงการที่ตั้งไว้ 
จำนวน 259,479,900.-บาท  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/โครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ตาม
กระบวนการ ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ 
ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมร่วมกับประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 
2563 และมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5) แก้ไข (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5)
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 มีโครงการใน
แผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 380 โครงการ งบประมาณ 813,017,438.- บาท บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 286  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
259,479,900 บาท และใช้จ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น 178,064,767.14 บาท ตามตารางที่ 38 
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ตารางที่ 38 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
พ.ศ.2563 

ร้อยละ 

จำนวนงบประมาณ พ.ศ.2563 

ร้อยละ   ตาม     
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

นำมา
ปฏิบัติ
จริง 

  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

นำมาปฏิบัติจริง 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 183 131 71.58 615,951,438 120,354,949.14 19.54 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริม 
  คุณภาพชีวิต 

98 79 80.61 69,120,000 40,787,715.37 59.01 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

58 46 79.31 67,496,000 8,399,367.58 12.44 

4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

28 20 71.43 55,750,000 7,311,418.00 13.11 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

13 10 76.92 4,700,000 1,211,317.05 25.77 

รวม 380 286 75.26 813,017,438 178,064767.14 21.90 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานตามกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลัก 
การมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงได้กำหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา รายละเอียดข้อมูล ดังตารางที่ 39 
ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

อบจ.ตาก   ผลผลิต/ ปี 2562 ปี 2563 ของเป้าหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลที่ได้ ตามแผนฯ ผลที่ได้   

1.ด้านโครงสร้าง 1.มีเส้นทางคนนาคม ร้อยละของถนน 100% 89.74% 100% 94.83% 100% 

พื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน ถ่ายโอนที่ได้รับ         

    การพัฒนา         

              

    จำนวนเส้นทาง 11 22 11 40 ปีละ 11  

    /แห่ง        เส้นทาง/แห่ง 

              

    จำนวนระยะทาง 500 654 500 558.70 ปีละ 500 

            กิโลเมตร 

              

  2.มีแหล่งน้ำเพื่อ จำนวนแหล่งน้ำ 6 14 6 19 ปีละ 6 แห่ง 

  การอุปโภค บริโภค           

  และการเกษตร           

  อย่างเพียงพอ           

              

  3.อปท.ในจังหวัดตาก ร้อยละของจำนวน  100% 85.51% 100% - 100% 

  เข้าใจผังเมืองรวม/ 
อปท.ในจังหวดั

ตาก 
        

  ผังชุมชน ที่เข้าใจเรื่อง         

    ผังเมืองรวม/         

    ผังชุมชน         

  4.สถานีขนส่งผู้โดยสาร ร้อยละของ 82% 82% 84% 84% เพิ่มข้ึน 

  จังหวัดตากมีมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ         ปีละ 2% 

    ผู้มาใช้บริการ           
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ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

อบจ.ตาก   ผลผลิต/ ปี 2562 ปี 2563 ของเป้าหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลที่ได้ ตามแผนฯ ผลที่ได้   

2.ด้านส่งเสริม 5.ประชาชนนำหลัก จำนวนกิจกรรม 10 13 10 7 ปีละ 10 

คุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการ         กิจกรรม 

  พอเพียงมาดำเนิน             

  ชีวิตและมีทักษะ             

  การประกอบอาชีพ             

  เพิ่มข้ึน             

                

  6.ประชาชนมี จำนวนกิจกรรม 8 18 8 20 ปีละ 8 

  สุขภาวะดีขึ้น ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

              

  7.เยาวชน สตรี  จำนวนกิจกรรม 12 11 12 10 ปีละ 12 

  และผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น            

  และสามารถพึ่ง           

  ตนเองได้           

              

  8.นักเรียน ประชาชน จำนวนกิจกรรม 10 7 10 11 ปีละ 10 

  ได้รับการส่งเสริม ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

  ด้านการศึกษาเพิ่มข้ึน           

              

  9.มีการอนุรักษ์ จำนวนกิจกรรม 22 22 22 10 ปีละ 22 

  ขนบธรรมเนียม  ที่ดำเนินการ         กิจกรรม 

  ประเพณี ศาสนา            

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น             

  คงอยู่ต่อไป             
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ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

อบจ.ตาก   ผลผลิต/ ปี 2562 ปี 2563 ของเป้าหมาย 

    โครงการ ตามแผนฯ ผลที่ได้ ตามแผนฯ ผลที่ได้   

3.ด้านบริหาร 10.ประชาชนมีส่วน จำนวนกิจกรรม 9 11 9 5 ปีละ 9 

จัดการที่ดี  ร่วมในการพัฒนา ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

การจัดระเบียบ การเมืองและพัฒนา             

ชุมชน/สังคม และ ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น             

การรักษาความ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น             

สงบเรียบร้อย มีความรู้เพื่อนำไป             

  พัฒนาท้องถิ่น             

  11. อบจ.ตาก  ร้อยละของ 82% 95.76% 84% 97.72 เพิ่มข้ึน 

  มีการบริหารจัดการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
      ปีละ 2% 

  อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มีต่อ         

  และโปร่งใส อบจ.ตาก         

    ผ่านเกณฑ์ 82% 89.60% 84% 90.82 เพิ่มข้ึน 

    มาตรฐาน LPA       ปีละ 2% 

    ร้อยละของ 95% 100% 95% 100% 95% 

    โครงการที่มีการ         

    ประชาสัมพันธ์         

  12.ประชาชนและ จำนวนกิจกรรม 2 1 2 - ปีละ 2 

  เยาวชนห่างไกลจาก ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

  ยาเสพติด           

  13.ประชาชนได้รับ ร้อยละของผู้ได้รับ 70% 100% 70% 100% 70% 

  การช่วยเหลือและ การช่วยเหลือ         

  ได้รับความรู้ด้านการ จากการร้องขอ         

  ป้องกันและบรรเทา           

  สาธารณภัย จำนวนกิจกรรม 5 1 5 19 ปีละ 5 
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ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

อบจ.ตาก   ผลผลิต/ ปี 2562 ปี 2563 ของเป้าหมาย 

    โครงการ 
ตามแผน

ฯ 
ผลที่ได้ ตามแผนฯ ผลที่ได้   

4.ด้านส่งเสริมการ 14.นักท่องเที่ยว ร้อยละของจำนวน 5%  - 5% - เพิ่มข้ึน 

ท่องเที่ยวและกีฬา และรายได้จากการ นักท่องเที่ยว       ปีละ 5% 

  ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ที่เพิ่มขึ้น         

    ร้อยละของรายได้ 5%  - 5% - เพิ่มข้ึน 

    จากการท่องเที่ยว       ปีละ 5% 

    ที่เพิ่มขึ้น         

              

  15.ประชาชนมี จำนวนกิจกรรม 12 8 12 15 ปีละ 12 

  สุขภาพร่างกาย ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

  แข็งแรง           

5.ด้านบริหาร 16.ประชาชนมี จำนวนกิจกรรม 5 8 5 7 ปีละ 5 

จัดการและ
อนุรักษ์ 

จิตสำนึกและมี ที่ดำเนินการ       กิจกรรม 

ทรัพยากร ส่วนร่วมในการ           

ธรรมชาติ อนุรักษ์ บริหาร           

และสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากร           

  ธรรมชาติและ           

  สิ่งแวดล้อม           

  17.ปริมาณขยะ ร้อยละของจำนวน  100% 84.08% 100% 100% 100% 

  ลดลง ของเสีย อปท.ในจังหวดัตาก         

  อันตรายชุมชน มีส่วนรว่มบริหาร         

  มีการกำจัดได้ถูก จัดการของเสีย         

  หลักวิชาการ อันตรายชุมชน         

    จำนวนกิจกรรม 2 4 2 3 ปีละ 2 

    ที่ดำเนินการ         กิจกรรม 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 112 

 

 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

ตามตารางที่ 39 ทีแ่สดงข้อมลูเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 24 ตัวช้ีวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสามารถผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 15 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 ตวัช้ีวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัดสามารถผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนเส้นทาง/แห่ง 2) จำนวนระยะทาง 3) จำนวนแหล่งน้ำ  และ4) ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของถนนถ่ายโอนที่ได้รับ
การพัฒนา และ2) ร้อยละของจำนวนอปท.ในจังหวัดตากที่เข้าใจเรื่อง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด 5 ตัวชีว้ัดสามารถผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ  1)จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น  และ 2) จำนวนกิจกรรมที่นักเรียน 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตและมีทักษะการประกอบอาชีพมากขึ้น   2) จำนวน
กิจกรรมที่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้  และ3) จำนวนกิจกรรม    มี
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่ต่อไปและไม่ผ่านเกณฑ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อ อบจ.ตาก 2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 3) ร้อยละของโครงการที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ 4) ร้อยละของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากการร้องขอ  5) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการกับ
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมีความรู้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น และ 2) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนห่างไกลจากยา
เสพติด                  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสรมิการท่องเที่ยว และกีฬา มีทั้งหมด 3 ตัวชีว้ัดสามารถ
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการกับสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่สามารถ
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ2)ร้อยละของรายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด สามารถผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 2) จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการ เกี่ยวกับปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชน มีการกำจัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และ3) ร้อยละของจำนวน อปท.ในจังหวัดตากมีส่วนร่วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
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1.3  ผลสำเร็จที่วัดได ้ =     โครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ  x 100 
               โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 

     =  177x100 
            286 
     = 61.89 

2.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 
2.1 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019  จึงทำให้การ

ดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เลื่อนการดำเนินงาน และมีบางส่วนขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ จึงทำให้
การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ไม่ตรงตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ จึงควรมีแนวทางการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาที ่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

2.2  ควรดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความไม่แน่นอน
ในเหตุการณ์อนาคต และยังช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานมีคุณภาพสูงขึ้น 
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