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คำนำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – 
เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วน
ตำบลตาอ็อง  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                     
ส่วนที ่ ๑   บทนำ          

1   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    
2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
4.   ขั้นตอนการรายงานผล       
5.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      
๖.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    

ส่วนที ่ ๒   การติดตามและประเมินผล      
1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
2.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.  เป้าหมาย 
5.  กลยุทธ์ 
6.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

ส่วนที่  ๓   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     
   1   การประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน    

   2   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
            (พ.ศ. 2561 - 2565)             

             3   โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2564    
4   โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ   
       ปีงบประมาณ  2564      

   5   สรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ   
        ๒๕๖4        

    6  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   
           ในภาพรวม  2564       

7   สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม     
ส่วนที ่ ๔   บทสรุป  

1   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     
2   ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    

ภาคผนวก 
1. คำสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   ข 

 



 
 

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

ส่วนที่ 1  บทนำ 
********************* 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 



 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ตาอ็อง           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตาแกะ
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  



 
 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมาการตาม (๑) (๒) (๓) (๔)  และ  (๕)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ การ
คัดเลือกอีกก็ได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
3.2  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดังนี้ 
  3.2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมอื 
  3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้
ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง 
 
 
 



 
 

  3.2.5   รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   โดยอย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน    ตำบลตาอ็อง  

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งการติ ดตามและประเมิ น ผลแ ผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แก่  แบบ สอบถาม  (Questionnaires)  แบ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็องมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องซ่ึงสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 
 



 
 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
กำหนดเครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็องใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
 
 
 



 
 

   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน  ตำบลตาอ็องคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุง
แกไ้ขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็องเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

 



 
 

 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดสุรินทร์   แผนยุทธศาสตร์อำเภอเมืองสุรินทร ์และแผนชุมชนตำบลตาอ็อง 
2. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
    “ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    มีส่วนร่วมการพัฒนา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 
4. เป้าประสงค์ 
 1. จำนวนถนน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง   
     น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระบบส่งน้ำมีจำนวนมากขึ้น และได้มาตรฐาน 

2. พฒันาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การป้องกันโรค  การสร้างสุขภาพ ส่งเสริมกีฬา   
    ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การให้การสงเคราะห์  
3. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ   การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ   การสร้างอาชีพ   สร้างรายได้ 

  ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
5. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

    6. การส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทน 
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  ด้านพลังงานทดแทนที่ย่ังยืน 
  ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

6. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
1.นโยบายส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงประชาธิปไตย 
            1.2 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกท่ีดี  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  เช่น  ประชุมประชาคมต่างๆ  จัดประชุม   อบต. 
สัญจรและการรับรู้ข่าวสาร  
2.นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา,ศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1 สนับสนุนการจัดรูปแบบการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง  9  แห่งและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 1 แห่ง  ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง 

2.2 สนับสนุนช่วยเหลือดูแลศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน  ทั้งด้านงบประมาณ, วิชาการและ
บุคลากรตามกำลังความสามารถที่พึงมี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทีส่ำคัญทางศาสนาและกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิตในวาระต่างๆ 
เพ่ือจรรโลงศาสนาและพัฒนาคน 

2.4 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์ของชาว
ตำบลตาอ็อง  เช่น  เรือมอันเรและกระโหนบติงตองของบ้านจันรม, ศิลปะการเจรียง(บ้านยาง)  และกันตรึม 
(บ้านจังเอิญโค)  และลิเกเขมรของบ้านกาเกาะ,  อังกัญและเสกแอ  เป็นต้น  โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละชุมชนเป็นสำคัญ 



 
 

2.5 จัดการประกวดในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดสำนึกในการพัฒนา  เช่น  ประกวด
โรงเรียนของกลุ่มฯ ในสาขาต่างๆ ประกวดเรียงความว่าด้วยตำบลตาอ็องของเรา  ประกวดแห่เทียน
เข้าพรรษาและประกวดนางนพมาศ  เป็นต้น 

        2.6 กระตุ้นให้มีจิตสำนึก  รักใคร่กลมเกลียวกัน  โดยใช้กิจกรรมดังกล่าว  นำเป็นสื่อ  
3.นโยบายการปรับปรุงและดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 

       3.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมต่างๆ ในทุกเส้นทางอย่างเหมาะสม 
      3.2 สนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงระบบน้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค,  ระบบการระบายน้ำ, ไฟฟ้า-
แสงสว่างและโทรศัพท์ 

3.3 สนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญต่างๆ เพื่อการเกษตร  เช่น  ขุดลอกห้วย
หนอง-คลองธรรมชาติ, จัดหาแหล่งน้ำใหม่  และผลักดัน-ขยายโครงการ สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  เป็นต้น 

       3.4 สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุขในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง 
            3.5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.นโยบายการพัฒนาและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

4.1 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ที่เป็นธรรมเพ่ือนำ
รายได้มาพัฒนาท้องถิ่น 

4.2 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยในพื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
โรงงานประเภทงานฝีมือ  เพ่ือสร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 

      4.3 ผลักดันโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าปัจจุบัน 
       4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล 
               4.5 ประสานงานหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและการจัดการด้านการตลาด 

4.6 พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกเพ่ือการผลิตต่างๆ  เช่น กลุ่มผลิตผ้าไหม, กลุ่ม
แม่บ้านฯ และกลุ่มสตรีฯ  เป็นต้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

     4.7 จัดประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตำบลทุกสาขาพร้อมออกใบรับรองในนาม อบต. 
ตาอ็อง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

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

      5.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกลุ่มสตรี  แม่บ้าน  ในทุกๆ ด้านให้เด่นชัด 
      5.2 จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เช่น กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  และการศึกษา  
เป็นต้น 

       5.3 จัดหาวิทยากรจากภายนอก  เพ่ืออบรมให้ความรู้ในบางสาขาวิชาชีพตามท่ีต้องการ 
       5.4 จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือผู้สูงอายุ  

 
5.5 จัดสวสัดิการและสงเคราะห์แก่คนพิการและผู้ยากไร้   ตลอดจนหาทางช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถ

พ่ึงตนเอง  และไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
6.นโยบายการสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  ที่มีความเหมาะสมต่อท้องถิ่น 

      6.1 ศึกษาความเป็นไปได้ต่อนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลตลอดเวลา 
               6.2 ศึกษาและพัฒนาโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล(OTOP) 
      6.3 สนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตประจำตำบล 
      6.4 เสริมบทบาททางการบริหารและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 



 
 

      6.5 ให้ความสำคัญต่อบทบาทการทำงานของผู้นำในท้องถิ่น  ต่อนโยบายที่เหมาะสม 
  7.นโยบายที่เสริมประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสาร, สิทธิเสรีภาพของประชาชน, การมีส่วนร่วม และ
การตรวจสอบการทำงานของประชาชน 

7.1 พัฒนาศูนย์การกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และจัด
งบประมาณสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบถาวรในทุกหมู่บ้าน 

7.2 จัดตั้งศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล  และหอสมุดประจำตำบล  เพ่ือเป็น
แหล่งศึกษาและค้นคว้าประจำตำบล 

7.3 จัดหาวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาความรู้ต่างๆ บริการแก่ประชาชน เป็นประจำทุก 3 
เดือนเป็นอย่างน้อย 

7.4 จัดประชุมสภา อบต. สญัจร  ให้ครบทุกหมู่บ้าน  เพ่ือเรียนรู้ถึงการทำงานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย 

7.5 จัดประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านประชาธิปไตย  ด้านการพัฒนา  ด้านการ
มีส่วนร่วม  ด้านสาธารณสุข  เป็นต้น 

7.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการบริหาร  ช่วยตรวจสอบการทำงาน  ให้มีความโปร่งใส 
       8.นโยบายการพัฒนา, คุ้มครอง, ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น  ทั้งทรัพยากร
บุคคล, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      8.1 ศึกษา, สำรวจและลงทะเบียนเป็นข้อมูลของตำบล  ต่อกรณีที่สาธารณะไว้ชัดเจน 
     8.2 สร้างแนวป้องกันบุกรุกที่สาธารณะอย่างถาวรเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตท่ีดินที่เป็นป่าสงวนและ
ที่สาธารณะ 

8.3 หยุดยั้งการทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด  พร้อมกับดำเนินการฟื้นฟู  
อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธาร  เพ่ือคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

        8.4 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงสภาพดิน  เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ 
       8.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก  หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 

9 นโยบายการพัฒนา, ปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่สำนักงาน อบต. เพ่ือสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน  

 9.1 จัดหาสถานที่, สร้างสำนักงาน อบต. แบบถาวร  และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสม  ตลอดจนสร้างบ้านพักแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

       9.2 จัดหายานพาหนะประจำสำนักงาน  เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
        9.3 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในแต่ละสายงาน 

      9.4 ให้ความสำคัญยิ่งกับงานประชาสัมพันธ์  เสริมภาพลักษณ์ของ อบต. เช่น ตั้งโฆษกประจำ
สำนักงาน อบต.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

       9.5 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสำนักงาน อบต. ต่างๆ 
10.นโยบายการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในด้านการพัฒนา 

               10.1 สร้างความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
       10.2 การพบปะและแลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทุกฝ่าย 
       10.3 การศึกษาอบรมและดูงาน  เพ่ือเสริมศักยภาพของสมาชิก 
       10.4 การประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนงาน อบต. ประจำปี 
      10.5 การประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสื่อภายนอก 
 



 
 

 
11.  สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

        11.1  ส่งเสริมเทคโนโลยีพลงังานที่เหมาะสมและยั่งยืน 
       11.2  ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 
        11.3  ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
        11.4  ส่งเสริมการแปรรูปผลติภัณฑ์จากน้ำส้มควันไม้ 
        11.5  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 
 

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



 
 

 
ส่วนที่  ๓ 

การติดตามและประเมนิผล 
3.1 การประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบท่ี 1  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที ่2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   



 
 

 
3.2  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
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 
 
 



 
 

 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
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) ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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 

รวมท้ังสิ้น - - 23 57,685,000 330 332,391,000 404 420,403,999 358 229536900 814 1,040,016,899 
 
 

  
    

 
     



 
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ตาอ็อง รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสน้บ้านนางสาว ปทิดา ไม้
หอม - เส้นบ้านนายสวี พอกสนทิ บ้านตาอ็อง หมทูี่ 1 

199,000.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้หมู่บ้านหมู่ 2 243,300.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเกษม บุญ
เปล่ง - บ้านนางเฮิว บ้านยาง หมูที ่3 

245,300.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายธวัชชยั ชยั
ศรี - ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 

199,000.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมชาย-เส้น
บ้านนายสนาน บา้นกาเกาะ หมุ่ที่9  

247,100.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุเทียน อุไร 
– สามแยกบ้านแจรน หมู่ที่ 12 

245,300.0 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 
7. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางหาม - เส้น
บ้านนายพิสิฐ 

55,900.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายยิ่ง - บ้าน
นายชัยยะ  

221,200.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางยูร เชิดดอก 
- เส้นบ้านนายบุญชว่ย สุรัจ  

339,300.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร  

10. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นข้างบ้านนายเตียว 
อย่าลืมดี หมูที่ ๖ บ้านปราสาท 

135,000.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถน คสล. เส้นบ้านนางลาน กล่ำจิต 
หมู่ที่ 5 

222,200.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

12. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางทองบอ - 
เส้นบ้านนางอารี (หมู่ที ่๑๔) 

52,500.00 กองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  



 
 

ลำดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

13 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า 2,200,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบรกิารสาธารณะ  

14 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถบรรทุก(ดีเซล) 854,000 สำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

15 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างโดม ศพด.บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน 450,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร  

16 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างโดม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วัดพิฦกทักษิณ 

220,000 กองชา่ง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม กว้าง  6 เมตร ยาว 14.5 เมตร 

17 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยาง 

453,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม 

18 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำ(เส้นหนา้บ้านนายบรรยาย) 
บ้านขยอง หมู่ที่ 10 

250,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม ขนาดท่อ ศก.0.40 เมตร ยาว 222.00 เมตร 

19 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านโนนจิก 2,200,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการศึกษา กว้าง  17.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร 

20 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเจาะน้ำบาดาลวางระบบประปา 16,000 กองการศึกษา เพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภค ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 40 เมตร 

21 ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดซ้ือและสมทบอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 2,031,210.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพือ่ส่งเสริมทางภาวะโภชนาการที่ดี เด็กจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 แห่ง 

22. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,082,200.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อผลักเข้าบัญชีสถานศึกษา ของ อบต. ศพด. 4 แห่ง 

23. ด้านคุณภาพชีวิต ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3,680,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ 
โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 9 แห่ง 

24. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวยั 10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ศพด. 4 แห่ง 

25. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 400,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและรณรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 16 หมู่บา้น 

26. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรณรงค์อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 

16 หมู่บ้าน 



 
 

ลำดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

27. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา 20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที ่

28. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร/ส.อบต. จนท. อบต. 

29. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน 

30 ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยความพิการ 5,000,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม เพื่อให้คนพิการมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน 

31 ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน 

32 ด้านคุณภาพชีวิต 
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

320,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม 
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

จำนวน 16 หมู่บ้าน 

33 
ด้านเศรษฐกิจและ

เกษตรกรรม 
โครงการอบรมเสริมศักยภาพแก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้า
ไหมหรือการ หัตถกรรม 

50,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม 
เพือ่สร้างเสริมศักยภาพแก่เกษตรผู้ผลิตผ้าไหมหรือ
การหัตถกรรม 

16 หมู่บ้าน 

34. 
ด้านเศรษฐกิจและ

เกษตรกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาอาชพีเสริมเพิ่มรายได้แก่แม่บา้น
และกลุ่มสตรี 

40,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม 
เพื่อพัฒนาอาชพีเสริมเพิ่มรายได้แก่แมบ่้านและกลุ่ม
สตรี 

16 หมู่บ้าน 

35 
ด้านเศรษฐกิจและ

เกษตรกรรม 
โครงการอบรมธนาคาร นำ้ใต้ดิน 40,000.00 สำนักปลัด 

เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
ยกระดับ 
คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

16 หมู่บ้าน 

36 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 
โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษในชุมชน 

70,000.00 สำนัก/กองสวัสดกิารสังคม 
เพื่อให้ประชาชนตระหนกัและมีทกัษะความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยหรือนำ้เสีย
ในชุมชน 

16 หมู่บ้าน (ปีละ 2 หมู่บ้าน) 

37 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
โครงการอบรมให้ความรู้และณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรยัพากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป่าในตำบลตาออ็ง 



 
 

       

ลำดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

38 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  

70,000.00 สำนัก/กองคลัง 

-เพื่อให้ระบบจัดเก็บภาษีมีระบบทีแ่น่นอน และ
สามารถตรวจสอบได้แน่นอน -เป็นการเพิ่มรายได้ สา
มารถัดเก็บภาษีต่างๆได้ครบถ้วน ถกูต้อง เป็นธรรม 
และสะดวกรวดเร็ว 

16 หมู่บ้าน 

39 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความ
โปร่งใส 

50,000.00 สำนักปลัด  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร/ส.อบต. /จนท. อบต. 

40 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรับเสด็จ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จ 

41 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 200,000.00 สำนักปลัด เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ับบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บรหิาร , ส.อบต. จนท . อบต. 

42. 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

60,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกนัและระงับ
อัคคีภัย 

ประชาชนรู้จักวิธีจัดการกบัภยัพิบัต ิ

43 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและให้บริการ
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล 

16 หมู่บ้าน 

44. 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและให้บริการ
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล 

16 หมู่บ้าน 

45 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน (หน่วยกู้ชีพกูภ้ัย) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

600,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อให้บริการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน แก่ ประชาชน 
และให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยใน
พื้นที่รับผิดชอบและตามที่ร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ 

16 หมู่บ้าน 

46 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน/พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

30,000.00 สำนักปลัด 
เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน/
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชน 16 หมูบ่้าน/จนท. อบต. 

47 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดประชุมประชาคม 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ประชาชน 16 หมูบ่้าน คกก. แผนของ อบต. จนท. 

ที่เกี่ยวขอ้ง 



 
 

ลำดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

48. 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบัติ 100,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้มบีคุลากรที่
สามารถปฏบิัติหน้าที่ชว่ยเหลือเจา้พนักงานในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

16 หมู่บ้าน 

49 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 100,000.00 สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภยั 

16 หมู่บ้าน 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.ตาอ็อง  

ที่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางสาว ปทิดา ไม้
หอม - เส้นบ้านนายสว ีพอกสนิท บา้นตาอ็อง หมูที ่1 

199,000.00 198,600.00 198,600.00 400.00 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้หมู่บ้านหมู่ 2 243,300.00 - - 243,300.00 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเกษม บุญเปล่ง - 
บ้านนางเฮิว บา้นยาง หมูที่ 3 

245,300.00 245,000.00 245,000.00 245,300.00 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายธวัชชยั ชยัศรี - 
ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที ่4 

199,000.00 
198,600.00 198,600.00 

400.00 
 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้าน
นายสนาน บ้านกาเกาะ หมุ่ที่9  

247,100.00 
247,000.00 247,000.00 

100.00 

6. 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุเทียน อุไร – 
สามแยกบ้านแจรน หมู่ที ่12 

245,300.0 
245,000.00 245,000.00 

300.00 

 
7. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางหาม - เส้นบา้น
นายพิสิฐ 

55,900.00 55,900.00 55,900.00 - 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายยิ่ง - บ้านนายชยั
ยะ  

221,200.00 221,200.00 221,200.00 - 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางยูร เชิดดอก - 
เส้นบ้านนายบุญชว่ย สุรัจ  

339,300.00 
338,000.00 338,000.00 

1,300.00 

10
. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เส้นข้างบ้านนายเตียว อย่า
ลืมดี หมูที่ ๖ บ้านปราสาท 

135,000.00 
 

135,000.00 135,000.00 
- 

11
. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้างถน คสล. เส้นบ้านนางลาน กล่ำจิต หมู่ที ่
5 

222,200.00 
161,000.00 161,000.00 

61,200.00 

12
. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางทองบอ - เส้น
บ้านนางอารี (หมู่ที่ ๑๔) 

52,500.00 52,000.00 52,000.00 500.00 

13 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า 2,200,000 2,150,000.00 2,150,000.00 50,000.00 

14 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถบรรทุก(ดีเซล) 854,000 765,000.00 765,000.00 89,000.00 



 
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างโดม ศพด.บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน 450,000 
- -               

450,000.00 
  

16 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างโดม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพิฦก
ทักษิณ 

220,000 
- - 

220,000.00 

17 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง 

453,000 
- - 

453,000.00  

18 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำ(เส้นหนา้บ้านนายบรรยาย) บ้าน
ขยอง หมู่ที ่10 

250,000 241,200.00 241,200.00 8,800.00  

19 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านโนนจิก 2,200,000 
- - 

2,200,000.00  

20 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการเจาะน้ำบาดาลวางระบบประปา 16,000 16,000.00 - 52,070.00 

21  ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดซ้ือและสมทบอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 2,031,210.00 - 
1,847,209.38 

 
184,000.62 

 

22
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,082,200.00 - 
990,350.00 91,850.00 

23
. 

ด้านคุณภาพชีวิต ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3,680,000.00 - 1,852,200.00 2,011,800.00 

24
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวยั 10,000.00 
- 9,723.00 

277.00 

25
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 400,000.00 
- - 

400,000.00 

26
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 
- - 

20,000.00 

27
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา 50,000.00 
- - 

50,000.00 

28
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000.00 
- - 

50,000.00 

29
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000.00 14,757,500.00 - 242,500.00 



 
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

30 ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยความพิการ 5,000,000.00 
- 

4,588,800.00 411,200.00 

31 ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000.00 
- 

102,000.00 28,000.00 

32 ด้านคุณภาพชีวิต 
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

320,000.00 - 320,000.00 20,000.00 

33 
ด้านเศรษฐกิจและ
เกษตรกรรม 

โครงการอบรมเสริมศักยภาพแก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม
หรือการ หัตถกรรม 

50,000.00 - - 50,000.00 

34
. 

ด้านเศรษฐกิจและ
เกษตรกรรม 

โครงการอบรมพัฒนาอาชพีเสริมเพิ่มรายได้แก่แม่บา้นและ
กลุ่มสตร ี

40,000.00 - - 40,000.00 

35 
ด้านเศรษฐกิจและ
เกษตรกรรม 

โครงการอบรมธนาคาร นำ้ใต้ดิน 40,000.00 - 24,112 15,888.00 

36 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษในชุมชน 

70,000.00 - 43,541.00 0 

37 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้และณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 - 49,802.00 198.00 

38 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดแีละความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

70,000.00 - - 70,000.00 

39 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความ
โปร่งใส 

50,000.00 - - 50,000.00 

40 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรับเสด็จ 50,000.00 - - 50,000.00 

41 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 200,000.00 - - 200,000.00 

42
. 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

60,000.00 - - 60,000.00 

43 
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 - 30,000.00 0 

44
. 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีและความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 - 30,000.00 0 



 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

45 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

850,000.00 - 711,920.00 78,080.00 

46 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจดัอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน/พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

30,000.00 - - 30,000.00 

47 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจดัประชุมประชาคม 50,000.00 - - 50,000.00 

48 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 - 153,720.00 1,280.00 

49 
ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 100,000.00 - 47,930.00 52,070.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางท่ีแก้ไข 

   1.ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า  
2019 (COVID-19) จึงได้ชะลอการจัดโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ไปหลายโครงการ จึง
ทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากการจัดโครงการ
อบรมหรือให้ความรู้จะเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้ และประกอบกับมีการโอนงบประมาณรายจ่ายมาดำเนินการเพื่อช่วย
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20019 (COVID-19) 

2.มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทำให้ต้องมี 
รายการโอนงบประมาณหลายครั้ง 

3.มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำเนินการได้ล่าช้า เช่น 
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรายการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการแก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง 

แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุม
เร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 

2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติตตามหน่วยดำเนินการ
โดยตรง เพ่ือรับทราบปัญหาความล้าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา 

3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการ 
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติตตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์
เพ่ือเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอ 
โครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูป 
รายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล้าช้าในการดำเนินงาน 

5.ส่งเสริมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 
 

 



 
 

 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ในภาพรวม  2564 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ  จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน  (คน) จำนวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
ชาย 84 52.5 1 
หญิง 76 47.5 2 

รวม 160 100.00  
จากตาราง  พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.88 

รองลงมาเป็นเพศหญิง    คิดเป็นร้อยละ 43.13 
 

2.  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ 
อายุ จำนวน  (คน) จำนวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 

ต่ำกว่า  20  ปี 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  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  41 – 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  32.50  

รองลงมามีอายุ  ระหว่าง  51- 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  25.00  และอายุ 31 – 40 ป ี คิดเป็นร้อยละ 18.13  
ตามลำดับ 
 

3. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) จำนวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 

ประถมศึกษา 58 36.25 2 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 66 41.25 1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 12.5 3 
ปริญญาตรี 12 7.5 4 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 2.5 5 
อ่ืนๆ 0 -  

รวม 160 100.00  
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจสว่นใหญ่มรีะดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   คิดเป็นร้อย

ละ   43.13  รองลงมา   คือระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  34.38  และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อย
ละ 12.50  ตามลำดับ 

 
 
 



 
 

4. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จำนวน  (คน) จำนวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 

รับราชการ 9 5.62 6 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 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 
อ่ืนๆ 0 0.00  

รวม 160 100.00  
 

จากตาราง  พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  57.50รองลงมาประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  24.00  และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ   11.25  ตามลำดบั  
 ส่วนที่  2  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 

5.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 65 40.62 92 57.5 3 1.87 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 57 35.62 100 62.5 3 1.87 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 58 36.25 98 61.25 4 2.5 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม  ต่อสาธารณะ 52 32.5 106 66.25 2 1.25 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 60 37.5 94 40 6 3.75 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 38 23.75 113 70.62 9 5.62 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

39 24.37 118 73.75 3 1.87 

8) การแก้ไขปญัหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 29 18.12 123 76.87 8 5 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 36 22.5 122 76.25 2 1.25 

ภาพรวม  30.13  64.99  2.77 
           
จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องใน
ภาพรวม   ร้อยละ 64.99   พึงพอใจ  รองลงมา ร้อยละ 30.13  พึงพอใจมาก  และร้อยละ  2.77  ไม่พอใจ   

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 40.62  รองลงมาคือ  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
ร้อยละ 37.5  และ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  36.25  
ตามลำดับ 

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ 5.62 
 
 
 



 
 

 
6. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 7.98 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.12 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.04 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.06 
8) การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.08 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 8.09 

ภาพรวม 8.05 
 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล         

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในภาพรวม  เฉลี่ย  8.05  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความสำเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ได้  8.12  คะแนน รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม   8.10  คะแนน 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98  คะแนน 

7. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.74 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.48 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.69 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 7.65 

ภาพรวม 7.82 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวม  เฉลี่ย 7.82  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความสำเร็จในระดับมาก 



 
 

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

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้  
7.48  คะแนน 

8. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.91 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.90 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.04 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 7.93 

ภาพรวม 7.94 
 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในภาพรวม  เฉลี่ย  7.94  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   
ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ได้  8.04  คะแนน  รองลงมาคือ  ประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ได้  8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได้  7.78  คะแนน 

 

9. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.72 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.62 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.63 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 7.78 

ภาพรวม 7.77 



 
 

 

จากตาราง  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  เฉลี่ย 7.77  คะแนน  ซ่ึงจากค่าคะแนน   
ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ได้ 7.78  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ได ้ 7.77  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   
ได้ 7.50  คะแนน  

10. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.07 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.01 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.96 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.99 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.98 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 8.03 

ภาพรวม 7.99 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม  เฉลี่ย  7.99 คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความสำเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ได้ 8.07  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจรรม   ได ้ 8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได ้  7.87  คะแนน 

11. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านพลังงานทดแทนที่ย่ังยืน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.85 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 7.76 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.70 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.62 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.71 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม 7.72 

ภาพรวม 7.75 



 
 

 
จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในภาพรวม  เฉลี่ย  7.75  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือว่า
ประสบความสำเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ได้ 8.07  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจรรม   ได ้ 8.03  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได ้  7.87  คะแนน 
 
3.7   สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มาก  ประชาชนจะได้มี
รายไดเ้สริมเลี้ยงครอบครัว  

2. ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งเกิดไฟไหม้บ่อย  องค์การบริหารส่วนตำบลควรเตรียมความพร้อมในเรื่องรถน้ำ  
และบุคลากรให้พร้อม  เวลาเกิดเหตุจะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว 

3.  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกเส้นประชาชน
จะได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก  รวดเร็ว  

4. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบถังดับเพลิงของโรงเรียน  ตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 4  
บทสรุป 

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
ได้ประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
จำนวน  330  โครงการ  โดยสรุปรายงานดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด 28  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 13.72   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต   จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด 17  โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 25.75   
 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม     จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด  7  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  53.84  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  33.33 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด  12  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  33.33   
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด  0   โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  0  จำนวนโครงการที่ยังได้ดำเนินการทั้งหมด  1   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20 
 สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6   ด้าน  ผลการดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการรวมทั้งหมด 
66  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  20    
 

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



 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.ตาอ็อง 
 

1. ควรมีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละสองครั้ง  เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องควรส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มาก  ประชาชนจะได้มีงานทำและมีรายได้
เสริมเลี้ยงครอบครัว  
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องควรบรรจุโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนาแก่เกษตรกร  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องควรรีบดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโคกกลาง  หมู่ที่  14 –
บ้านจังเอิญโค  โดยเร็วเพราะถนนเส้นนี้เวลาฝนตกประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก  มีความเดือนร้อนมาก 
4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก เนื่องจากมีโครงการของรัฐบาลรอง และมีจุดรับซื้อ
ผลผลิตในพ้ืนที่ 
5.  ควรสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ ควรอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว 
และสนับสนุนการผลิตเชื้อไตรโคเดอม่าเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกร 
6. โครงการไถกลบตอซังข้าว ควรส่งเสริมให้เกษตรกรหว่านพืชปุ๋ยสด หรือพืชบำรุงดินก่อนไถกลบ โดยเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกถั่วเขียว ม.11 จะได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรในพ้ืนที่ 
7.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  เสนอแนะว่าควรพิจารณาถึงผู้นำชุมชนให้ครอบคลุมไป
ด้วยเพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพและร่วมพัฒนาตำบลไปด้วยกัน 
8.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ที่สภาอนุมัติดำเนินการแล้ว  กองช่างควบคุมงานและคณะกรรมการต้องช่วยกัน
ควบคุมกำกับให้ดี  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ดำเนินการไป 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

             
คำชี้แจง  :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ    
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) ชาย    (  ) หญิง  
2. อาย ุ  (  ) ต่ำกว่า 20  ปี  (  ) 20-30  ป ี   (  ) 31-40 ป ี
  (  ) 41-50  ป ี   (  ) 51-60 ป ี   (  ) มากว่า  60  ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
  (  ) อื่นๆ  (ระบุ)............................................................................. 
  
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
    โปรดกาเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

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

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม  ต่อ
สาธารณะ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 
  ในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม    



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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คำชี้แจง  :   เป็นแบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ี่เก่ียวข้องต่อผลการดำเนินงานของ 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  คร้ัง  หลังจาก 
               สิ้นสุดงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยให้คะแนนเต็มข้อละ  10  คะแนน   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
         

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒันา 

ด้านคุณภาพชีวิต   โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน    ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อละเทา่ใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม   โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน    ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
           หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็มข้อละ  10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพลังงานทดแทนที่ย่ังยืน 
 หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน    โดยให้คะแนนเต็มข้อละ   10  คะแนน  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อละเท่าใด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจรรม  

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



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

***************************** 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) 
และได้มีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖4  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                     (นางสาวอมรรัตน์   ศรีไสว ) 
                                   รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  
 

 
 
 

 
 


