
 
 

 
 
 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงไดด้ าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการ
ส่วนต าบลตาอ็อง  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
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******************************* 

ส่วนที่ 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปา้หมายทีก่ าหนดไว้หรอืไม่เพยีงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   สภาพพื้นที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

 
 
 

บทสรุป... 
 
 



 
 

 
 
 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรบัให้มัน่เพือ่
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ตาอ็อง           
  5. เพื่อสร้างความรับผดิชอบของผูบ้รหิารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลตาแกะ
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

3. ข้ันตอน… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมาการตาม (๑) (๒) (๓) (๔)  และ  (๕)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ดังนี ้
  3.2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้
ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง 
  3.2.5   รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

 
 

2.6 รายงานผล… 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      ต าบลตาอ็

อง  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ภายในเดือนธันวาคม 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งการติ ดตามและป ระ เมิ นผลแผนพัฒ นาท้ อ ง ถ่ิน ได้ แก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้
ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทกุไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผา่นมาทุกครัง้ 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องมาปฏิบัติงาน 
 

 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจรงิกับทรพัยากรที่ถูกใช้ไปในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็องซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง



 
 

อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็องใช้การสังเกตเพือ่เฝา้ดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมสี่วนรว่ม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง 



 
 

  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น            การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน    ต าบลตาอ็อง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นต าบลตาออ็งซึ่งแสดงถึงวิสยัทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  จังหวัดสุรินทร์   แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองสุรินทร์ และแผนชุมชนต าบลตาอ็อง 
2. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
    “ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    มีส่วนร่วมการพัฒนา  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพลังงานทดแทนที่ยัง่ยืน 
4. เป้าประสงค์ 
 1. จ านวนถนน ร่องระบายน้ า ท่อระบายน้ า แหลง่กักเก็บน้ า ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง   
     น้ าเพื่ออปุโภค บริโภค ระบบส่งน้ ามีจ านวนมากข้ึน และได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การป้องกันโรค  การสร้างสุขภาพ ส่งเสริมกีฬา   
    ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การให้การสงเคราะห์  
3. สนับสนุนกลุม่อาชีพ   การสร้างผลผลิตทีม่ีคุณภาพ   การสร้างอาชีพ   สร้างรายได้ 

  ๔. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยูอ่ย่างยั่งยืน ป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
5. การบรหิารจัดการที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีความสงบเรียบร้อยในพื้นที ่

    6. การส่งเสริม และสร้างจิตส านึกการใช้พลังงานทดแทน 



 
 

5. กลยุทธ์ 
 5.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. แผนงานเคหะและชุมชม 
  ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓. แผนงานการเกษตร 
 

 5.๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒. แผนงานการศึกษา 
  ๓. แผนงานสาธารณสุข 
  ๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๖. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
  ๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๘. แผนงานงบกลาง 
 5.๓  ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
  1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๒.  แผนงานการเกษตร 
 5.๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
  ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓. แผนงานการเกษตร 
 5.๕  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและความสงบเรียบร้อย 
  1. แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๒. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
  ๓. แผนงานการศึกษา 
  ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๕. แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 5.๖  ด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 
  ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

6. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
1.นโยบายสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกจิกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงประชาธิปไตย 
            1.2 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกที่ดี  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.3 สนับสนุนการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชน  เช่น  ประชุมประชาคมต่างๆ  จัดประชุม   อบต. 
สัญจรและการรบัรู้ข่าวสาร  
2.นโยบายการส่งเสริมและพฒันาการศึกษา,ศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม 



 
 

2.1 สนับสนุนการจัดรูปแบบการพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนประถมศึกษาทั้ง  9  แห่งและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 1 แห่ง  ครอบคลมุในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง 

2.2 สนับสนุนช่วยเหลือดูแลศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน  ทั้งด้านงบประมาณ, วิชาการและ
บุคลากรตามก าลังความสามารถทีพ่ึงมี  โดยยึดหลักการมสีว่นร่วมของชุมชน 

2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทีส่ าคัญทางศาสนาและกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิตในวาระต่างๆ 
เพื่อจรรโลงศาสนาและพัฒนาคน 

2.4 ส่งเสรมิและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินใหม้ีความโดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์ของชาว
ต าบลตาอ็อง  เช่น  เรือมอันเรและกระโหนบติงตองของบ้านจันรม, ศิลปะการเจรียง(บ้านยาง)  และกันตรึม 
(บ้านจงัเอญิโค)  และลิเกเขมรของบ้านกาเกาะ,  อังกัญและเสกแอ  เป็นต้น  โดยทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละชุมชนเป็นส าคัญ 

2.5 จัดการประกวดในกจิกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดส านึกในการพฒันา  เช่น  ประกวดโรงเรียน
ของกลุม่ฯ ในสาขาต่างๆ ประกวดเรียงความว่าด้วยต าบลตาอ็องของเรา  ประกวดแห่เทียนเข้าพรรษาและ
ประกวดนางนพมาศ  เป็นต้น 

        2.6 กระตุ้นให้มจีิตส านึก  รักใคร่กลมเกลียวกัน  โดยใช้กิจกรรมดงักล่าว  น าเป็นสื่อ  
3.นโยบายการปรบัปรุงและดูแลโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 

       3.1 สนับสนุนโครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมต่างๆ ในทุกเส้นทางอย่างเหมาะสม 
      3.2 สนับสนุนการพฒันาการปรบัปรุงระบบน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค,  ระบบการระบายน้ า, ไฟฟ้า-
แสงสว่างและโทรศัพท ์

3.3 สนับสนุนและผลักดันโครงการพฒันาแหล่งน้ าทีส่ าคัญตา่งๆ เพื่อการเกษตร  เช่น  ขุดลอกห้วย
หนอง-คลองธรรมชาติ, จัดหาแหลง่น้ าใหม่  และผลกัดัน-ขยายโครงการ สูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า  เป็นต้น 

       3.4 สนับสนุนและสง่เสริมงานสาธารณสุขในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง 
            3.5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4.นโยบายการพัฒนาและสร้างรายได้ในท้องถ่ินและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

4.1 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ทีเ่ป็นธรรมเพื่อน ารายได้
มาพัฒนาทอ้งถ่ิน 

4.2 สนับสนุนให้มีการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีความปลอดภัยในพื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิง่  
โรงงานประเภทงานฝีมอื  เพื่อสร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 

      4.3 ผลักดันโครงการสบูน้ าด้วยพลงัไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าปัจจุบัน 
       4.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบล 
               4.5 ประสานงานหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและการจัดการด้านการตลาด 

4.6 พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อการผลิตต่างๆ  เช่น กลุ่มผลิตผ้าไหม, กลุ่ม
แม่บ้านฯ และกลุ่มสตรีฯ  เป็นต้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

     4.7 จัดประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของต าบลทุกสาขาพร้อมออกใบรบัรองในนาม อบต. 
ตาอ็อง  เพื่อพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ ์

     4.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาและดูงานด้านอาชีพในแขนงวิชาต่างๆ   
5.นโยบายด้านสวัสดกิารและพฒันาบทบาทของสตรี, เด็ก, เยาวชน, ผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ยากไร้ 

      5.1 ส่งเสรมิและพฒันาบทบาทของกลุ่มสตรี  แม่บ้าน  ในทุกๆ ด้านให้เด่นชัด 
      5.2 จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาเยาวชน เช่น กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  และการศึกษา  
เป็นต้น 



 
 

       5.3 จัดหาวิทยากรจากภายนอก  เพื่ออบรมให้ความรู้ในบางสาขาวิชาชีพตามที่ต้องการ 
       5.4 จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ผูสู้งอายุ  

5.5 จัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่คนพิการและผู้ยากไร้   ตลอดจนหาทางช่วยเหลอืเพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเอง  และไม่เป็นภาระแกผู่้อื่น 
6.นโยบายการสนบัสนุนนโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล  ที่มีความเหมาะสมต่อท้องถ่ิน 

      6.1 ศึกษาความเป็นไปได้ต่อนโยบายใหม่ๆ  ของรฐับาลตลอดเวลา 
               6.2 ศึกษาและพัฒนาโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบล(OTOP) 
      6.3 สนับสนุนโครงการอินเตอรเ์น็ตประจ าต าบล 
      6.4 เสริมบทบาททางการบรหิารและพฒันากองทุนหมู่บ้าน 
      6.5 ให้ความส าคัญต่อบทบาทการท างานของผู้น าในท้องถ่ิน  ต่อนโยบายที่เหมาะสม 

7.นโยบายทีเ่สริมประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสาร, สิทธิเสรภีาพของประชาชน, การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการท างานของประชาชน 

7.1 พัฒนาศูนย์การกระจายข่าวประจ าหมูบ่้านทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และจัด
งบประมาณสร้างบอร์ดประชาสมัพันธ์แบบถาวรในทกุหมู่บ้าน 

7.2 จัดต้ังศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล  และหอสมุดประจ าต าบล  เพื่อเป็นแหลง่
ศึกษาและค้นคว้าประจ าต าบล 

7.3 จัดหาวิทยากร  ผูเ้ช่ียวชาญในแขนงวิชาความรู้ต่างๆ บริการแกป่ระชาชน เป็นประจ าทกุ 3 
เดือนเป็นอย่างน้อย 

7.4 จัดประชุมสภา อบต. สัญจร  ให้ครบทกุหมูบ่้าน  เพื่อเรยีนรู้ถึงการท างานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย 

7.5 จัดประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านประชาธิปไตย  ด้านการพัฒนา  ด้านการ
มีส่วนร่วม  ด้านสาธารณสุข  เป็นต้น 

7.6 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการบรหิาร  ช่วยตรวจสอบการท างาน  ให้มีความโปรง่ใส 
8.นโยบายการพัฒนา, คุ้มครอง, ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของท้องถ่ิน  ทั้งทรัพยากรบุคคล, 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      8.1 ศึกษา, ส ารวจและลงทะเบียนเป็นข้อมลูของต าบล  ต่อกรณีทีส่าธารณะไว้ชัดเจน 
     8.2 สร้างแนวป้องกันบกุรุกที่สาธารณะอย่างถาวรเพื่อปอ้งกนัการรกุล้ าเขตที่ดินที่เป็นป่าสงวนและที่
สาธารณะ 

8.3 หยุดยั้งการท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติโดยเดด็ขาด  พร้อมกับด าเนินการฟื้นฟู  
อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ าล าธาร  เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

        8.4 ส่งเสริมการพฒันาและปรบัปรุงสภาพดิน  เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ 
       8.5 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน 

9 นโยบายการพฒันา, ปรบัปรุงและสร้างอาคารสถานทีส่ านักงาน อบต. เพือ่สะดวกในการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน  

 9.1 จัดหาสถานที่, สร้างส านักงาน อบต. แบบถาวร  และปรับปรุงภูมทิัศน์สภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสม  ตลอดจนสร้างบ้านพักแกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ 

       9.2 จัดหายานพาหนะประจ าส านักงาน  เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัตงิาน 
        9.3 จัดหาบุคลากรใหเ้พียงพอในแต่ละสายงาน 



 
 

      9.4 ให้ความส าคัญยิ่งกบังานประชาสมัพันธ์  เสรมิภาพลักษณ์ของ อบต. เช่น ตั้งโฆษกประจ า
ส านักงาน อบต.  เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจทีต่รงกัน 

       9.5 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างส านักงาน อบต. ต่างๆ 
10.นโยบายการเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีในด้านการพฒันา 

               10.1 สร้างความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       10.2 การพบปะและแลกเปลี่ยนจัดกจิกรรมต่างๆ ร่วมกันทกุฝ่าย 
       10.3 การศึกษาอบรมและดงูาน  เพื่อเสรมิศักยภาพของสมาชิก 
       10.4 การประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีอปุการคุณและสนบัสนุนงาน อบต. ประจ าปี 
      10.5 การประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นทีป่ระจักษ์ต่อสื่อภายนอก 

11.  สนับสนุนสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทน  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
        11.1  ส่งเสริมเทคโนโลยีพลงังานที่เหมาะสมและยั่งยืน 
       11.2  ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 
        11.3  ส่งเสริมการเรียนรูก้ารใช้พลงังานทดแทนที่เหมาะสม 
        11.4  ส่งเสริมการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากน้ าส้มควันไม้ 
        11.5  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านพลงังานทดแทน 
 

ส่วนท่ี  ๓ 
การติดตามและประเมินผล 

3.1 การประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบท่ี 1  แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.    มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพฒันาท้องถ่ิน 

  



 
 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถ่ิน   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนพฒันาท้องถ่ิน   
18.  มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน   
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3.2  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะ
และชุมชน - - 3 1,700,000 153 149,517,100 200 180,127,100 161 1,54,488,700 517 331,344,200 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา - - - - 29 25,725,800 31 26,925,800 29 19,925,800 89 

 
72,577,400 

แผนงาน
การเกษตร - - - - 22 97,803,100 47 152,153,100 46 

 
150,153,100 115 400,109,300 

รวม - - 3 1,700,000 204 273,046,000 278 359,206,000 237 170078900 421 804,030,900 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
10,000 

 
1 

 
10,000 

 
1 

 
10,000 

 
3 

 
30,000 

แผนงาน
การศึกษา 

 
- 

 
- 

 
2 

 
400,000 

 
19 

 
10,472,000 

 
18 

 
10,182,000 

 
18 

 
10,182,000 

 
57 

 
31,236,000 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
- 

 
- 

 
3 

 
265,000 

 
3 

 
340,000 

 
3 

 
290,000 

 
3 

 
290,000 

 
12 

 
1,185,000 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 800,000 4 800,000 4 800,000 

 
12 

 
2,400,000 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
 
9 1,420,000 9 1,440,000 9 1,460,000 9 1,460,000 

 
 

36 

 
 

5,780,000 
แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ - - - - 

 
 
7 

 
940,000 7 940,000 7 940,000 

 
 

21 
 

2,820,000 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18 10,269,000 19 10,369,999 17 9,230,000 

 
 

54 

 
 

29,868,999 
แผนงานงบกลาง  

- 
 
- 

 
5 53,400,000 

 
5 20,540,000 

 
5 22,540,000 

 
5 22,540,000 

 
20 

 
119,020,000 

รวม   19 55,485,000 66 44,811,000 66 46,591,999 64 45,452,000 215 192,339,999 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน - - - - 

 
7 790,000 7 790,000 5 690,000 19 

 
2,270,000 

แผนงานการเกษตร - - - - 6 260,000 6 260,000 6 260,000 18 780,000 
รวม - - - - 13 1,050,000 13 1,050,000 11 950,000 37 3,050,000 

4) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน - - - - 

 
3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 9 

 
12,000,000 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน - - - - 

 
2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 

 
450,000 

แผนงานการเกษตร - - - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
รวม - - - - 6 4,250,000 6 4,250,000 6 4,250,000 18 12,750,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 
แผนงานบริหาร
ทั่วไป - - - - 12 884,000 12 896,000 12 896,000 36 2,676,000 
แผนงานการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 9 2,050,000 9 2,060,000 9 2,060,000 27 

 
 

6,170,000 
แผนงานการศึกษา - - - - 1 180,000 1 180,000 1 180,000 3 540,000 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน - - - - 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 260,000 

 
4 260,000 

 
4 260,000 

 
12 

 
780,000 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
- 

 
- 

 
1 500,000 8 5,500,000 8 5,550,000 7 5,050,000 24 

 
16,100,000 

รวม - - 1 500,000 36 8,974,000 36 9,046,000 35 8,546,000 108 27,066,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ย่ังยืน 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5 260,000 5 260,000 5 260,000 15 780,000 

รวม - - - - 5 260,000 5 260,000 5 260,000 15 780,000 
รวมทั้งสิ้น - - 23 57,685,000 330 332,391,000 404 420,403,999 358 229536900 814 1,040,016,899 



 
 

-20- 
3.3  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3.1  โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2563  ( ณ  30  กันยายน  2563) 
ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก – เส้น
บ้านนางยุพิน  ภูมิศูนย ์  (หมู่ที่  1 บ้านตาอ็อง) 

242,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางประยับ สุจิตกลุ – เส้น
บ้านนางสาวกานต์ระวี  ไชยหาญ   

206,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน   
(หมูท่ี่  ๒  บ้านจังเอิญโค) 

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายนิต  งามเจริญ – คุ้มจอม  
(หมูท่ี่  3  บ้านยาง)  

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นลาดยาง – หลังโรงเรียนบา้นจันรม  
(หมูท่ี่  4 บ้านจันรม)  

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นบ้านนายจ านวน  
(หมูท่ี่  5  บ้านแจรน) 

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นปราสาท – โนนจิก  
(หมูท่ี่  ๖   บ้านปราสาท)  

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  อุไร   
(หมูท่ี่  7 บ้านอังกัญ) 

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายลมุน  
 ตินานพ  (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

68,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์  
ลอดคลอง (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

26,900 เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้านนายเรียน   
 นึกเจรญิ  (หมูท่ี่  8  บ้านเสกแอ) 

29,200 เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นส านักสงฆ์ – นานายพิชัย   
นึกเจริญ  (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

399,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เส้นบ้านนางประสมสทิธ์ิ  เสาวลัย – 
บ้านนางละอองดาว   (หมู่ที่  8  บ้านเสกแอ) 

42,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายสมชาย –เส้นบ้านนาย
สนาน   

150,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า จากศูนย์สาธิตการตลาดไปทางทศิ
ตะวันออก  (หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ) 

150,000 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน 
นางสิรินดา   (หมูท่ี่  ๑๐ บ้านขยอง) 

250,000 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพยป์ระชาวิทยา
คาร  (หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนจิก) 

399,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยกบ้านนางจันทรห์อม – 

บ้านนางยอย  ปัญญาเฟื่อง   (หมู่ที่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง) 
258,400 เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา – บ้านนาง 
บุบผา  ริ้วศรี   หมู่ที่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง 

179,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ  สังข์ลาย – เส้น
บ้านนางนิตย์   แท่นดี  (หมู่ที่  ๑๓  บ้านแสงทรัพย)์ 

224,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 

21 โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นบ้านนางรอบ – เส้นบ้านนายคราว 
(หมูท่ี่  ๑๓  บ้านแสงทรัพย)์ 

75,000 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

22 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง  หมูท่ี่  14  – หมู่ที่ 3  
บ้านยาง 

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประนอม  แยบดี    
(หมูท่ี่  ๑๕  บ้านแสงตะวัน) 

150,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

24 โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารกองสวัสดกิารสังคมกอง
การศึกษา, และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

34,900 เงินอุดหนุนทั่วไป 

25 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมและปรับปรงุต่อเตมิห้องประชุมสภา 
อบต.ตาอ็อง 

300,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 5,287,400  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแสงทรัพย์ –  หนองรหารกรม 
หมู่ที่  13 บ้านแสงทรัพย ์

1,135,000 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านปรีง – หมู่ที่ 5  
บ้านแจรน  (หมู่ที่  14  บ้านปรีง) 

1,681,000 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นลาดยาง –โรงเรียน
บ้านจันรม)  หมู่ที่  ๔  บ้านจันรม 

380,000 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านจังเอิญโค  
หมูที่  ๒    

382,000 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง 

169,000 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวม 3,747,000  
งบประมาณจากเงินสะสม (ณ  30  กันยายน  2563)   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 14 – อบต. ตาอ็อง หมูท่ี ่ ๑ 
บ้านตาอ็อง 

1,674,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง – อ่างอ าปลึ   
หมู่ที่  ๑  บ้านตาอ็อง 

๕๐๖,๕๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ต่อจากลาดยาง หมู่ที่  
๓ – หมู่ที่  ๑  บ้านตาอ็อง  (หมู่ที่  ๑บ้านตาอ็อง) 

๗๑๘,๐๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียนบา้น 
ตาอ็อง   (หมู่ที่  ๒ บ้านจังเอิญโค) 

๙๗๗,๘๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศตะวันออกหมูบ่้าน (หมูท่ี่  ๒ 
บ้านจังเอิญโค) 

166,800 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 – คุ้มโชค   
หมู่ที่  14   (หมู่ที่  ๓  บ้านยาง) 

977,800 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุระ – ถนนลาดยาง  
(หมูท่ี่  4 บ้านจันรม) 

159,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๕ คุ้มสัมพันธ์ – ลาดยางบ้าน
โนนจิก  หมูที่  11  (หมู่ที่  5 บ้านแจรน) 

๑,๙๗๒,๐๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นบ้านนางธัญรดา  อย่าลืมดี  เช่ือม
ลาดยาง  หมู่ที่  11  บ้านโนนจิก (หมู่ที่  ๖ บ้านปราสาท) 

๑,๙๗๒,๐๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุรทัย – คุ้มโคกเหด็  
(หมูท่ี่  ๗  บ้านอังกัญ) 

977,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  อุไร   
(หมูท่ี่  ๗  บ้านอังกัญ) 

๓๘๐,๔๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นส านักสงฆ์ – นานายพิชัย   
นึกเจริญ  (หมู่ที่  ๘ บ้านเสกแอ) 

๒๑๖,๗๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
งบประมาณจากเงินสะสม  (ณ  30  กันยายน  2563)   

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.เส้นทิศเหนือโรงเรียน   
(หมูท่ี่  ๙  บ้านกาเกาะ) 

๑,๓๐๖,๔๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ –  
หมู่ที่ 10  บ้านขยอง  (หมู่ที่ ๙  บ้านกาเกาะ) 

๑,๓๐๖,๔๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

15 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายปด  สังข์ลาย – บ้าน 
นางทุก  ปัญญาเฟื่อง  (หมู่ที่  ๑๐  บ้านขยอง) 

671,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากหมูบ่้านไปหนองท านบ  
(หมูท่ี่  ๑๑  บ้านโนนจิก) 

374,900 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 5   
(หมูท่ี่  ๑๒  บ้านใต้ฆ้อง) 

1,972,000 
 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

18 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนน  คสล. เส้นบ้านนายเอีย้ง   
แก้วสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว  พิมพจ์ันทร ์ (หมู่ที่  ๑๓ 
บ้านแสงทรัพย)์ 

362,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรงี – หมู่ที่ 3 บ้านยาง   
(หมูท่ี่  ๑๔ บ้านปรีง) 

1,972,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

20 โครงการปรับปรงุถนนดินเส้นโรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง    
(หมูท่ี่  ๑๔  บ้านปรีง) 

๙๐,๗๐๐ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงสีศิรเิลิศ  (หมูท่ี่ ๑๔ บ้านปรีง) 977,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน –สามแยกไป

บ้านกาเกาะ  (หมู่ที่  ๑๕  บ้านแสงตะวัน) 
1,498,100 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

23 โครงการปรับปรงุถนนลงหินคลกุเส้นศาลากลางหมูบ่้าน – คุ้มโคก
เห็ด    (หมู่ที่  ๑๖  บ้านผักไหม) 

86,200 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

รวม 21,314,700  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  (รายจา่ยค้างจ่ายปีงบประมาณ 2563)   

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มโชค – หนองบัว
แดง) บ้านปรีง หมูท่ี่ 14 เช่ือม บ้านยาง  หมู่ที่ 3   (หมู่ที่  14 
บ้านปรงี) 

498,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปราสาท – บ้าน
แสงทรัพย์) บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 เช่ือมบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที ่13 
(หมูท่ี่  6  บ้านปราสาท) 

250,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้ง
สว่าง – สามแยกบ้านนายไสว  แจ่มจันทร์) บ้านแสงทรัพย์  
หมู่ที่ 13 

250,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4 โครงการปรับปรงุถนนดินพร้อมลงหินคลุก  (เส้นนานายส าล ี วิวาห์
สุข)  หมู่ที่  11  - นานายยนต์  ไหมทอง  หมูท่ี่  6  (หมู่ที่  11 บ้าน
โนนจิก) 

235,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5 โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารกองสวัสดกิารสังคมกอง
การศึกษา, และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

34,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง 617,100 (ขอกันเงินงบประมาณ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างโดม ศพค. บ้านยาง 602,000 (ขอกันเงินงบประมาณ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8 โครงการปรับปรงุและต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์   499,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
9 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมและต่อเตมิพรอ้มปรับปรงุภูมิทัศน์

ห้องน้ าข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง 

493,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10 โครงการซ่อมแซมและปรับปรงุสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง 

474,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงการวางท่อระบายน้ า  (เส้นบ้านนางลกัษณา ปัญตะยัง – เส้น
บ้านนางเสาวคนธ์) บ้านอังกญั หมู่ที่ 7 

91,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12 โครงการวางท่อระบายน้ า  (เส้นบ้านนายนิยม   
ปัญตะยัง – บ้านนายถวิล  อุไร) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 

106,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

13 โครงการขยายเขตประปา บ้านเสกแอ หมูท่ี่ 8 391,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวม 4,541,900  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านคุณภาพชีวิต   

1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย) 540,000 เงินรายได ้
2 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ 40,000 เงินรายได ้
3 โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจ าวัน/ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 30,000 เงินรายได ้
4 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,043,550 เงินอุดหนุนทั่วไป 
5 โครงการห้องสมุดท้องถ่ินรักการอ่าน 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
6 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 1,913,600 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศพด. 258,678 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน)  สพฐ. 3,680,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 โครงการสง่เสรมิทักษะเด็กปฐมวัย 10,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 370,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

11 โครงการสง่เสรมิประเพณีแซนโฎนตา 20,000 เงินรายได ้
12 โครงการสง่เสรมิประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 เงินรายได ้

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 120,000 เงินรายได ้
15 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

80,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

16 อุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

320,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 15,100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
18 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 5,380,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 130,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
20 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบรหิารส่วนต าบล 

ตาอ็อง 
250,000 เงินรายได ้

รวม 24,075,828  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม   

1 โครงการอบรมพฒันาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในชุมชน 

40,000 เงินรายได้ 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

2 โครงการอบรมพฒันาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่แมบ่้านและกลุ่มสตรี 40,000 เงินรายได้ 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

3 โครงการสง่เสรมิปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เกษตรกร 

30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

4 โครงการสง่เสรมิปลูกพืชหลังฤดเูก็บเกี่ยว  (ท านา) แก่เกษตรกร 25,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 

โควิด-19 

5 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการไถกลบตอซงัข้าวเพื่อการเกษตร
แบบอินทรีย ์

30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

6 โครงการสนบัสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ   

30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

7 โครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน 40,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก
เริ่มมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 

รวม 235,000  
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

1 โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  
น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 

80,000 เงินรายได ้

2 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 เงินรายได ้

รวม 180,000  
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ล าดับท่ี   ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี     
1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปรง่ใส 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

2 โครงการรบัเสด็จ 100,000 เงินรายได ้
3 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน 200,000 เงินรายได ้
4 โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ   30,000 เงินรายได ้
5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 70,000 เงินรายได ้
6 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 500,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากยังไมม่ีการ
จัดการเลอืกตั้ง 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

95,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 95,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
9 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
60,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการประชุมประชาคม 50,000 เงินรายได ้
รวม 1,250,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน   
1 โครงการสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทน 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเริ่มมีการ
ระบาดของโรค 
โควิด-19 

รวม 30,000  
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3.5   สรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 204 67 67 
2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 66 20 18 
3. ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 13 7 4 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 6 2 2 
5. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

36 10 7 

6. ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 5 1 0 
รวม 330 107 98 

 
 

             3.5.1  ร้อยละของโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
จ านวนโครงการทัง้หมด    จ านวน  330 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณ    จ านวน  107 โครงการ 
=    107   x  100 
          330 
คิดเป็นร้อยละ    32.42       

 
3.5.2  ร้อยละของโครงการท่ีได้ปฏิบัติ                     

จ านวนโครงการทัง้หมด    จ านวน  330 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณ    จ านวน  98 โครงการ 
=    98  x  100 
           330 
คิดเป็นร้อยละ    29.69    
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  3.6   สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ในภาพรวม  2563 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหต ุ
ชาย 84 52.5 1 
หญิง 76 47.5 2 

รวม 160 100.00  
จากตาราง  พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.88 

รองลงมาเป็นเพศหญิง    คิดเป็นร้อยละ 43.13 
 

2.  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหต ุ

ต่ ากว่า  20  ป ี 7 4.37 5 
20 – 30  ป ี 26 16.25 4 
31 - 40 ป ี 29 18.12 3 
41 – 50 ป ี 50 31.25 1 
51 - 60 ป ี 42 26.25 2 
มากกว่า  60  ปี   6 3.75 6 

รวม 160 100.00  
จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  41 – 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  32.50  

รองลงมามีอายุ  ระหว่าง  51- 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  25.00  และอายุ 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.13  
ตามล าดับ 
 

3. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหต ุ

ประถมศึกษา 58 36.25 2 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 66 41.25 1 
อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 20 12.5 3 
ปริญญาตร ี 12 7.5 4 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4 2.5 5 
อื่นๆ 0 -  

รวม 160 100.00  
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มรีะดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า   คิดเป็นร้อย

ละ   43.13  รองลงมา   คือระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  34.38  และระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 
12.50  ตามล าดับ 
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4. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหต ุ
รับราชการ 9 5.62 6 
เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 18 11.25 2 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 17 10.63 3 
รับจ้าง 12 7.5 5 
นักเรียน/นักศึกษา 15 9.37 4 
เกษตรกร 89 55.62 1 
อื่นๆ 0 0.00  

รวม 160 100.00  
 

จากตาราง  พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นรอ้ยละ  57.50รองลงมาประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  24.00  และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ   11.25  ตามล าดบั  
 ส่วนที่  2  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 

5.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย

) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 65 40.62 92 57.5 3 1.87 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

57 35.62 100 62.5 3 1.87 

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

58 36.25 98 61.25 4 2.5 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กจิกรรม  ต่อ
สาธารณะ 

52 32.5 106 66.25 2 1.25 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

60 37.5 94 40 6 3.75 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 38 23.75 113 70.62 9 5.62 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 
  ในท้องถ่ิน 

39 24.37 118 73.75 3 1.87 

8) การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 29 18.12 123 76.87 8 5 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 36 22.5 122 76.25 2 1.25 

ภาพรวม  30.13  64.99  2.77 
           
จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องใน
ภาพรวม   ร้อยละ 64.99   พึงพอใจ  รองลงมา ร้อยละ 30.13  พึงพอใจมาก  และร้อยละ  2.77  ไม่พอใจ   



 
 

โดยประเด็นทีผู่้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม   ร้อยละ 40.62  รองลงมาคือ  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ  
ร้อยละ 37.5  และ  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  36.25  ตามล าดับ 

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยทีสุ่ด  คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 5.62 
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6.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.10 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม 7.98 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 8.12 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.04 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.06 
8) การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.08 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 8.09 

ภาพรวม 8.05 
 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล         

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ในภาพรวม  เฉลี่ย  8.05  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ได้  8.12  คะแนน รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม   8.10  คะแนน 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98  คะแนน 
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7.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.9 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.85 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 7.74 
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.48 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.69 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 7.65 

ภาพรวม 7.82 
 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวม  เฉลี่ย 7.82  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม  ได้  7.9  คะแนน  รองลงมาคือ  ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม   ได้  7.88  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
ได้  7.48  คะแนน 
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8.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.96 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 7.91 
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.90 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.04 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 7.93 

ภาพรวม 7.94 
 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในภาพรวม  เฉลี่ย  7.94  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   
ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดคือ ประเด็น ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  ได้  8.04  คะแนน  รองลงมาคือ  ประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ได้  8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได้  7.78  คะแนน 
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9.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.72 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 7.62 
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.63 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 7.78 

ภาพรวม 7.77 
 

จากตาราง  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  เฉลี่ย 7.77  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   
ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ได้ 7.78  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ได ้ 7.77  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
ได้ 7.50  คะแนน  
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10.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.07 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.01 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 7.96 
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.99 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.98 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 8.03 

ภาพรวม 7.99 
 

จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม  เฉลี่ย  7.99 คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ได้ 8.07  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจรรม   ได ้ 8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได ้  7.87  คะแนน 
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11.  ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ท่ี  6   ด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.85 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม 7.76 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ 7.70 
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.62 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.71 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม 7.72 

ภาพรวม 7.75 
 

จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานทดแทนท่ียั่งยืนในภาพรวม  เฉลี่ย  7.75  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ได้ 8.07  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจรรม   ได ้ 8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได ้  7.87  คะแนน 
 
3.7   สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มาก  ประชาชนจะได้มี
รายไดเ้สริมเลี้ยงครอบครัว  

2. ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งเกิดไฟไหม้บ่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลควรเตรียมความพร้อมในเรื่องรถน้ า  
และบุคลากรให้พร้อม  เวลาเกิดเหตุจะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว 

3.  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการในเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกเส้นประชาชน
จะได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก  รวดเร็ว  

4. ต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลตรวจสอบถังดับเพลิงของโรงเรียน  ตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา  
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ส่วนท่ี 4  
บทสรุป 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง    
ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
จ านวน  330  โครงการ  โดยสรปุรายงานดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทัง้หมด 28  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 13.72   
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านพฒันาคุณภาพชีวิต   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 17  โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 25.75   
 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  7  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  53.84  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  33.33 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  12  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  33.33   
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ยัง่ยืน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  0   โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  0  จ านวนโครงการที่ยังได้ด าเนินการทั้งหมด  1   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20 
 สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 6   ด้าน  ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการรวมทั้งหมด 66  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  20    
 

************************************ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.ตาอ็อง 
 

1. ควรมีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินปีละสองครั้ง  เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  ให้มปีระสิทธิภาพมากที่สดุ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องควรสง่เสรมิอาชีพให้แกป่ระชาชนให้มาก  ประชาชนจะได้มีงานท าและมีรายได้
เสริมเลี้ยงครอบครัว  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องควรบรรจุโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังฤดูท านาแกเ่กษตรกร  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็งควรรีบด าเนินโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโคกกลาง  หมู่ที่  14 –
บ้านจังเอิญโค  โดยเร็วเพราะถนนเส้นน้ีเวลาฝนตกประชาชนสัญจรไปมายากล าบาก  มีความเดือนรอ้นมาก 
4. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก เนือ่งจากมีโครงการของรัฐบาลรอง และมีจุดรับซื้อ
ผลผลิตในพื้นที ่
5.  ควรสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ ควรอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าว 
และสนบัสนุนการผลิตเช้ือไตรโคเดอม่าเพือ่แจกจ่ายแก่เกษตรกร 
6. โครงการไถกลบตอซังข้าว ควรส่งเสริมให้เกษตรกรหว่านพืชปุ๋ยสด หรือพืชบ ารุงดินก่อนไถกลบ โดยเช่ือมโยงกับ
กลุ่มเกษตรกร ผูป้ลกูถั่วเขียว ม.11 จะได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรในพื้นที ่
7.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน  เสนอแนะว่าควรพิจารณาถึงผู้น าชุมชนให้ครอบคลุมไป
ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและร่วมพัฒนาต าบลไปด้วยกนั 
8.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ทีส่ภาอนุมัติด าเนินการแลว้  กองช่างควบคุมงานและคณะกรรมการต้องช่วยกัน
ควบคุมก ากับให้ดี  เพื่อให้งานมีประสทิธิภาพคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ด าเนินการไป
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

             
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
              ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ    
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ   (  ) ชาย    (  ) หญิง  
2. อายุ  (  ) ต่ ากว่า 20  ปี  (  ) 20-30  ปี   (  ) 31-40 ปี 
  (  ) 41-50  ปี   (  ) 51-60 ป ี   (  ) มากว่า  60  ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (  ) ปริญญาตร ี   (  ) สูงกว่าปรญิญาตร ี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
  (  ) อื่นๆ  (ระบุ)............................................................................. 
  
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
    โปรดกาเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................. ..........................................................................................................  
........................................................................................................................ ............................................................... 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ กจิกรรม  ต่อ
สาธารณะ 

   

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 
  ในท้องถ่ิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม    



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ค าช้ีแจง  :   เป็นแบบประเมินความพงึพอใจของประชาชน ผู้ทีเ่ก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของ 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแตล่ะยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปลีะ  1  คร้ัง  หลงัจาก 
               สิ้นสุดงบประมาณ 
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       หากให้ทา่นประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยใหค้ะแนนเต็มข้อละ  10  คะแนน   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
         

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

ด้านคุณภาพชีวติ   โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน    ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
 
 
 



 
 

 
-3- 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม   โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน    ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
           หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็มข้อละ  10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม  

ภาพรวม  
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
 หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  โดยให้คะแนนเตม็ข้อละ   10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 
 หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 
ด้านพลังงานทดแทนที่ยัง่ยืน    โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิรรม  

ภาพรวม  
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

***************************** 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) 
และได้มีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖3  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่   
30  ธันวาคม   2563  ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็
อง  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                   (ลงช่ือ )นายสหสั   ยิ่งยงยุทธ 
                      (นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 
                            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  

 
 
 

 
 

 


