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    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒9 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้
กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
      ดังนั ้นเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน               
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลตาเนิน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

เรื่อง           
 หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 
  1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล     1 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     2 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2 

  ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      5 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     7 

 
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   9 
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   15 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น   18 
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน     19 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.1  ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์  19 
2.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     90 
2.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    31 
2.4 ผลสำเร็จที่วัดได ้       32 
2.5 ผลการประเมินความพิงพอใจต่อการดำเนินงานของ    37 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา     42 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค        43 
4.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ       43

      
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนินหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน   สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงใหไ้ด้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ตาเนิน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้ มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล 
  2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
  2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ตาเนิน 
  2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง 
ประชาชนในตำบลตาเนินหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
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  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ตาเนิน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

   3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล       
ตาเนิน  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ดังนี้ 
  3.1 การกำหนดว ัตถ ุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
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  3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน                
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนิน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน      
ตำบลตาเนิน  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื ่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ  เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ตาเนินกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนินอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอเนินสง่า  และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล              
ตาเนินกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล               
ตาเนินกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น                
เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi- formal interview) ซ ึ ่ งใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ีโครงสร ้าง ( structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล               
ตาเนิน 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
   6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที              
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   6.5 กระตุ ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
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พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินแต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
       1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
          “การศึกษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 
  1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการผลิตจากการเกษตร

จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยจาก
ธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม 

  2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน โดยดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพ่ือ
จะได้ใช้ได้เต็มพ้ืนที่สำหรับชีวิตประจำวันของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลมตาม
แหล่ง  ต่าง ๆ  ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งในชุมชนและเส้นทางการคมนาคม 

  3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ำอุปโภค – บริโภคท่ีสะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา  
ปรับปรุง  ขยายเขตท้ังประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซม
ให้ใช้การได ้

  4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอ
ความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประชาชนได้
มีใช้อย่างพอเพียง 

  5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตลาดจำหน่ายสินค้า  ส่งเสริมชุมชนให้
ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ 

  6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาบำรุง  ความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่าง ๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน  คอยป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย   

  8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย  
จัดตั้งกลุ่มข้ึนมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ 

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย   จัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลัง 
กายอย่างต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน  เพ่ือ
จะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงข้ึน  การออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ 

   10) สร้างและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้สามารถ
เก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรยามขาดแคลน  และนำน้ำจากต้นน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและท่ัวถึง 

   11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้ำตามแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้า
พื้นที่การเกษตรชำรุดหรือเสียหายบ่อย ๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ 
การระบายน้ำได้สะดวก  รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้ำที่ไหลเข้า – ออก 
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12) ปรับปรุงพื้นท่ีการเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความ 
อุดมสมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้ 
         14) การสร้างระบบการทำลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำตามหมู่บ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตกก่อสร้างราง
ระบายน้ำหรือร่องระบายน้ำให้ทันต่อปริมาณน้ำใช้และน้ำฝน 

 16)  ส ่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์  วัด  สถานที่ราชการและที่ไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  รักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ 

 17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ได้รับ
ความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษา  สนับสนุนอา หารกลางวัน   
วัสดุอุปกรณ์  การเรียน  การศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

 18) จัดทำสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มาพบปะ
และนันทนาการ 

 19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพ่ือเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของตำบล
ให้มีมาตรฐานและการใช้งานหลาย ๆ โอกาส 

 20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมตำบลให้ครบวงจร  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของตำบลทุก ๆ ด้านของ
ทุกหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญา
ที่จะสามารถทำรายได ้

 21) จัดทำแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถนำทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เป็นรายได้และเพ่ิมอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

     22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานที่
ราชการให้สามารถให้บริการหลาย ๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารสำนักงานให้ดูเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ  

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม 
2) การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3) การส่งเสริมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพ 

เกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
5) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชองการผลิตทางการเกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพ 

เสริมเพ่ิมข้ึน 
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6) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมความปลอดภัยมนชีวิตและทรัพย์สิน 
7) ให้บริการด้านสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
8) เพื่อให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
10) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ 

พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

11) เพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนินที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์กา รพัฒนา  6  ด้าน  
ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  
ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ  ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการ
พัฒนา  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
1.2  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำ 
2.2 แนวทางการขุดเจาะแหล่งน้ำ 

           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 
3.2  แนวทางการพัฒนาการเกษตร 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  4.1  แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
  4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4.3  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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             4.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4.5  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
                              และสิ่งแวดล้อม 
    5.2  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบนิเวศ 
    5.3  แนวทางการพัฒนาการบำบัดและจัดเก็บขยะ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    6.1  แนวทางการพัฒนาการเมือง 
    6.2  แนวทางการพัฒนาการบริหาร 

5. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
  1.นโยบายด้านการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา ทั้งในด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการส อน พร้อม
บุคลากรผู้สอน  แก่เด็กก่อนปฐมวัย  เด็กปฐมวัย  เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นต่อไป 
   1.2 สนับสนุนการเรียนการสอนทางศาสนา  การศึกษานอกระบบ  นอกหลักสูตร
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 
   1.3  ส่งเสริมด้านความรู้แก่กลุ่มต่าง  ๆ  ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ ด้านทักษะอาชีพของกลุ่มต่าง  ๆ 
  2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.1  ด้านถนน  ถนนภายในเขตตำบลตาเนิน  จะได้รับการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง
ให้มีสภาพมั่นคง  แข็งแรง  สวยงาม  ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย 
   2.2  ด้านแหล่งน้ำ  จัดหาก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ  ให้เพียงพอต่อการเกษตร  
การอุปโภคบริโภค  จัดหาระบบประปาให้กับหมู่บ้านให้เพียงพอและท่ัวถึง 
   2.3  ด้านไฟฟ้า  เป็นภาระการให้บริการเรื่องติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ิมเติมให้ทั่วถึงตามถนนสาธารณะ  โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน  ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์  (พลังงาน
แสงอาทิตย์) 
  3.  นโยบายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
   3.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   3.2  สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดหางบประมาณ
ในการให้ความช่วยเหลือ 
   3.3  สำรวจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดทำบัญชีและงบประมาณในการให้ความ
ช่วยเหลือ 
  4.  นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-12- 



 

   4.1  จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน  พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบล             
ตาเนินให้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับตำบล  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  พร้อมทั้งสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การกีฬาให้เพียงพอต่อการแข่งขัน  และฝึกซ้อม 
   4.2  ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  โดยการจัดอุปกรณ์
การกีฬาตามความต้องการและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
   4.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบลตาเนิน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากข้ึน 
   4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของตำบลตาเนิน 
   4.5  ร่วมกับประชาชนผู ้นำหมู ่บ้าน  ผู ้นำตำบลจัดงานประเพณีต่าง  ๆ  หรือ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องเป็นประเพณี 
  5.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
   5.1  ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล  อสม.แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ  รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   5.2  เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด  โรคติดต่อต่าง  ๆ  ตามประกาศ
ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ  รวดเร็วและร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ  อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
  6.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   6.1  บำรุง  รักษาแหล่งน้ำ  ทางน้ำอย่างต่อเนื่อง 
   6.2  สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน  และทางเดินภายในหมู่บ้าน 
   6.3  รณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล  โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
จัดเก็บการทิ้ง  การทำลาย  โดยการร่วมประชาคมหมู่บ้าน  สาธารณสุขประจำตำบลและส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
   6.4  คุ้มครอง  ดูแล  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อมในชุมชน 
   6.5  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชน และระดับครัวเรือนใน
การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  และการใช้พลังงานทางเลือก 
   6.6  สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์และความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน 
  7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ให้มีความเข้มแข็งมีรายได้มั่นคง 
   7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้า  OTOP  ให้มีการพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ  สร้างแบรนด์ของชุมชนเอง  เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับประเทศ 
   7.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงกีฬา 
  8.  นโยบายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   8.1  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอบายมุขทุกชนิด 
   8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
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   8.3  ส่งเสริมและป้องกันปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการ
ตามนโยบายของจังหวัด  และรัฐบาล 
  9.  นโยบายด้านการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
   9.1  ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9.2  การบริหารจะต้องอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  และหลักธรรมาภิบาล 
   9.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  ให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  มุ่งเน้นการทำงาน              
เป็นทีม  มีวินัย มีความซื่อสัตย์มุจริต  และมีจิตอาสา 
 
         1.2  การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
              องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี                    
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื ้นที ่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ ที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
              องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

375 267,613,000.00 375 267,613,000.00 380 251,263,500.00 381 253,933,500.00 381 313,762,500.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 95 194,243,000.00 95 194,243,000.00 95 194,743,000.00 95 194,743,000.00 95 194,743,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

115 31,190,000.00 115 31,190,000.00 116 32,840,000.00 116 32,840,000.00 116 32,840,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 

รวม 763 525,200,800.00 763 525,200,800.00 769 511,001,300.00 770 513,671,300.00 770 573,500,300.00 
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   การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 15,970,700 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 445,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 0.00 

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 34 14,785,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 90,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14 650,700.00 

รวม 69 15,970,700.00 

 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

    จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ตาเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ      
ตาเนินในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
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        2.2  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       2.2.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
 

ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมเพื ่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธ ีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้
เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 

มกราคม – มีนาคม 
2566 

2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ทุกไตรมาส 

3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเพ่ือดำเนินการต่อไป 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2565 

4 ดำเนินการให้เสร็จสิ ้นทุกกระบวนการ ทุกขั ้นตอนของการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

5 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เพ่ือทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565-มกราคม 

2566 

 

  ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การ
บริหารตาเนิน โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น 
และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการ
ดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว 
    2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด  
   2.3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี ่ยวหรือกลุ ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ผู้ได้รับ
ผลกระทบมีความเก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   2.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนิน  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
   (2) การส ังเกตแบบไม่ม ีส ่วนร ่วม (Non-participant observation) หร ือการส ังเกตโดยตรง                  
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
   2.3.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมายถึง การ
สำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนิน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
   2.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
    2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
    แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น 
แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
    1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่าง
ง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพ่ือแสดงผลต่าง ๆ  
    2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
    3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
    4.  แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
       5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ลงข้อมูลเพ่ือนำมา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเนิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ
ทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมา
สรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  
3  ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน 

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  

      แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท้องถิ่น   
10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ.
2561 – 2565)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนั้น 
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (โดยเฉพาะโครงการที ่ม ีเป ้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 25645  
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565  และ
แสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   

แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  
รายงาน 
           2.1 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจริงตามยุทธศาสตร์ 
                  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

375 267,613,000.00 375 267,613,000.00 380 251,263,500.00 381 253,933,500.00 381 313,762,500.00 

การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ำ 

95 194,243,000.00 95 194,243,000.00 95 194,743,000.00 95 194,743,000.00 95 194,743,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 57 4,045,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

115 31,190,000.00 115 31,190,000.00 116 32,840,000.00 116 32,840,000.00 116 32,840,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 34 4,780,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 87 23,329,800.00 

รวม 763 525,200,800.00 763 525,200,800.00 769 511,001,300.00 770 513,671,300.00 770 573,500,300.00 
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      2.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                              จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 770 โครงการ จำนวน
เงินงบประมาณ 573,500,300.00บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการ
จริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 445,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 0.00 

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 34 14,785,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 90,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14 650,700.00 

รวม 69 15,970,700.00 

                        
                     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 15,970,700 บาท  
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตาเนิน มีดังนี้ 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ลงถนนลูกรังสาย
คลอง แม่ใหญ่ หมู่ที่ 
3 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปรมิาตร 
480 ลบ.ม. 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก
จากบ้านนางหอม 
ธานี ถึงบ้านนายบุญ
ส่งค์ งามวงค์ หมู่ที่ 
4 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม 
และสะดวกสบาย 

กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก
จากหน้าวัดถึงบ้าน
นาง อุไรวรรณ หมู่ที่ 
7 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความ
สะดวกในการขน ผลผลติ
ทางการเกษตรไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 200 
ม. 
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4. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก
จากบ้านนางบัวริม 
เปินขุนทดถึงทาง
หลวงชนบท หมู่ที่ 8 

700.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม 
และสะดวกสบาย 

กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม .ยาว 2100 
ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. 

5. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร สาย
หนองระกอถึงบ้าน
น้อย หนองแดง 
พร้อมปรับเกตุ และ
ลงลูกรัง หมู่ที่ 9 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม 
และสะดวกสบาย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 เมตร 
ปริมาตร 1,200 ลบ.
ม. 

6. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิ เหล็ก ดังนี้ -
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิ เหล็กจากบ้าน
นายจำนงค์ นิขุนทด
ถึงหน้าวัดราชภูมิ 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร -ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กจากบ้านนาง
ละออ อยู่ปาน ถึง
บ้านนายจำนงค์ นิขุน
ทด กว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม. 

7. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง สาธารณะ หมู่
ที่ 4 

41,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่
พอเพียง 

จำนวน 2 จุด คือ - 
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากบ้าน
นางหอม ธานีถึง บ้าน
นายสงวน ไชยรถ -
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากบ้าน
นายกร กับสันเทยีะ 
ถึงบ้านนายบุญส่งค์ 
งามวงษ ์

8. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ แรงตำ่
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่
พอเพียง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 
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9. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 
11 

80,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่
พอเพียง 

-ขยายเขตจำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ ตามถนน
สายตาเนินถึงช่อระกา 
- จากบ้านกำนันชิน 
นามกิ่งถึง รอบบึงปื้ด 
- จากหนองปื้ดถึงบ้าน
นายหลอม วงศ์สดุ
สง่า – จากหนอง     
ปื้ดถึงศูนย์การเรียนรู้ 
เนินทองฟาร์ม 

10. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 12 

87,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน - จากโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ 12 ถึง 
บ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ 
- จากโรงสีชุมชน หมู่
ที่ 12 ถึง โรงปุ๋ย 

11. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งพลังงานไฟฟ้า
ส่องสว่าง พลังงาน
แสงอาทิตย์ในเขต 
ตำบลตาเนิน 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อลดการใช้จ่าย
งบประมาณด้านคา่ไฟฟ้า 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังงาน แสงอาทิตย์
ภายในตำบลตาเนิน 

12. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ข้าง อบต. (ข้าง รพ
สต.) 

300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างสะดวก 

กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 169 
ม.หรือพ้ืนท่ีเทคอนก
รัตไม่น้อยกว่า 676 
ตร.ม. 

13. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ประปา หมู่ท่ี 1 

100,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดหาน้ำอุปโภค
บริโภค ให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตจำหน่าย
ประปา ดังนี้ - ขยาย
เขตจำหน่ายประปา
สาย ตาเนิน - โนนคูณ 
- ขยายเขตจำหน่าย
น้ำ ประปาสายบ้าน
จากบ้านนาย ทวีศักดิ์ 
ครองตาเนินถึงบ้าน 
นางบัวไล อยู่ปาน 

14. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
น้ำประปา หมูท่ี 5 

136,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดหาน้ำอุปโภค
บริโภคให้บริการ
ประชาชนอย่างเพยีงพอ 

ขยายเขตจำหน่าย
ประปาจาก หน้าบา้น
นายยนต์ ต้านกลาง
ดอน ลาดยางถึงบ้าน
นายจารึก ค้าโค 
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15. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

จัดฝึกอบรมอาชีพท่ี
สนใจให้ประชาชน
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ 
จัดศึกษาการทำอาชีพให้ 
ตนเอง 

จัดฝึกอบรมศึกษาดู
งานกลุ่มที่สนใจ ใน
การฝึกทักษะพัฒนา
อาชีพให้เกิดความ 
ชำนาญนำไปประกอบ
อาชีพให้เกิดรายได้ 
และเป็นการขยาย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง 
ผลิตภณัฑ ์

16. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 14 
หมู่บ้าน 

9,489,600.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
ตาเนิน 

17. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 14 หมู่บ้าน 

3,036,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขตตำบล
ตาเนิน 

18. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 14 
หมู่บ้าน 

120,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้
ติดเชื้อเอดส ์

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต
ตำบลตาเนิน 

19. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

พัฒนาศักยภาพแกน
นำเด็กและเยาวชน
ตำบลตาเนิน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปิดเวทีสาธารณะให้ 
กลุ่มเด็ก เยาวชนในตำบล 
ตาเนินได้แสดงความรู้ 
ความสามารถในการเป็น 
กลไกร่วมกันพัฒนาชุมชน 
ต่อไป 

กลุ่มเด็ก เยาวชน ใน
ตำบลตาเนิน 

20. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา 
ศักยภาพผูสู้งอายุ ผู้
พิการในการ ดูแล
สุขภาพและสภาวะ
จิตที่ด ี

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพือ่ส่งเสริมและ
ปรับเปลีย่น พฤติกรรม
สุขภาพผูสู้งอายุ และผู้
พิการให้มีสุขภาพที่ พึง
ประสงคโ์ดยผสมผสาน 
การดูแลสุขภาพท้ังกาย 
และจิตใจ 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 
จำนวน 50 คน 

21. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการจดั
สวัสดิการทาง สังคม
แก่ผู้สูงอาย ุ

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการบริการ 
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
ตาเนินได้รับ การ
สนับสนุนการ
จัดบริการทาง 
สวัสดิการทางสังคม 
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งบประมาณ หรือ
ปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลง ไดต้าม
ความเหมาะสม 

22. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ พัฒนา
ศักยภาพสตรี ตำบล
ตาเนิน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

กลุ่มสตรีในตำบลตาเนิน 
ได้รับการสนบัสนุนมี ส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม และ เพื่อให้มี
เวทีแลกเปลี่ยน และการ
สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือด้านการรวม กลุ่ม
กิจกรรมทางสังคม ด้าน
ต่าง ๆ 

กลุ่มสตรตีำบลตาเนิน 
งบประมาณ หรือ
ปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลง ไดต้าม
ความเหมาะสม 

23. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกัน ภัยทางถนน
และอัคคีภยั 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกัน ภัยทางถนนและ
อัคคีภัย 

ดำเนินการฝึกซ้อม
การป้องกันภัย ทาง
ท้องถนนให้แก่ อป
พร.หรือ ผู้นำชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 

24. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน (อป
พร.)และฝึกซ้อมแผน การ
ป้องกันและระงับภยัที่ 
อาจจะเกิดขึ้น 

อปพร.และชุด
ปฏิบัติการต่างๆ ของ 
ต. ตาเนินได้อบรม
และฝึกซ้อม แผน
ป้องกันภัย 

25. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ ทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และวงกรานต ์

75,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง 
ท้องถนนและอำนวยความ 
สะดวกให้กับประชาชน 

มีการกำหนดจุดตรวจ
และแต่งตั้งเจ้าหน้า ท่ี
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง เทศกาลปีใหม่ 

26. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ ติดต่อภายใน
หมู่บ้าน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรค ติดต่อและไมต่ิดต่อ
ให้กับ ประชาชน 

ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ตดิต่อ ทั้ง 14 
หมู่บ้าน 

27. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

40,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด 
ออก 

ประชาชนท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
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28. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ควบคุมป้องกันโรค
พิษ สุนัขบ้า 

67,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันโรค
ให้แก่สุนัขท่ีไดร้ับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขในเขตตำบลตา
เนิน 

29. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการ
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการ พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ป้องกัน ด้าน
สาธารณสุข (หมู่บา้น
ละ 20,000 บาท) 

30. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

1,812,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) เพ่ิมเติมให้แก่
นักเรียนก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดศพฐ. 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ โรงเรียน
ในเขตตำบลตาเนิน 
จำนวน 5 แห่ง 

31. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนอาหาร 
เสรมิ (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนิน 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ 
อบต.ตาเนิน 

32. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่า่ย
สนับสนุน
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเนิน 

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็ก ในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ตาเนิน 

33. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมของทางโรงเรียน 

นักเรียนของโรงเรียน
ในตำบลตาเนิน และ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

34. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ประชุมผู้ปกครอง
เด็กของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแจ้งนโยบายและ
เสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ระหว่างผู้ปกครอง
กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง 

-จัดปฐมนิเทศหรือ
ประชุม ผู้ปกครอง
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง - 
ภาคเรยีนที่ 1 
(พฤษภาคม) - ภาค
เรียนที่ 2 
(พฤศจิกายน) 

35. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

พัฒนาพนักงานครู 
พนักงานจ้าง 

24,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผูดู้แลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ีความรู้ 
ความสามารถในการดูแล
เด็กให้ดียิ่งขึ้น 

-จัดส่งครผูู้ดูแลเด็ก
และ ผูดู้แลเด็กในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง 3 
แห่ง เข้ารับ การ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
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36. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก 
สถานท่ีของเด็กใน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ตาเนิน 

56,900.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง
ได้ศึกษาเรียนรูเ้พิ่ม 
พัฒนาการจากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริงท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นและสถานท่ี 
ใกล้เคียง 

-จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง เรียนรู้
ภายนอกให้กับเด็ก
เล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง ได้
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ที่มี
อยู่ใน ท้องถิ่นและ
สถานท่ีใกล้เคียง 

37. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนปละส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

โรงเรียนทั้ง 5แห่ง 
และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 แห่ง 

38. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียนตา
เนินราษฎร์วิทยาคาร 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่านหนังสือ 

โรงเรียนตาเนิน
ราษฎร์วิทยาคาร 

39. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกุลา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้

โรงเรียนบ้านโกรก
กุลา 

40. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้

โรงเรียนบ้านสามหลัก
พัฒนา 

41. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองขาม 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดค้นทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม 

42. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองแขม 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

โรงเรียนบ้านหนอง
แขม 

43. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตำบลตาเนิน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
ของประชาชน 

ราษฎรทั้ง 14 
หมู่บ้าน เข้าร่วม
แข่งขัน กีฬา 

44. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
ของสมาชิก พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

สมาชิก อบต. 4 
ตำบลเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬา 
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45. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการส่งแสรมิ
วัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิภมูิ
ปัญญาชาวบ้าน 

ส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

46. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการงานสืบสาน
ประเพณี สงกรานต์
และวันผูสู้งอายุ 
ระดับตำบลในเขต
ตำบลตาเนิน 

44,500.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสบืสาน
ประเพณีรดนำ้ดำหัวและ 
ประเพณีสงกรานต์ของ
ไทยให้คงสืบไป 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
บริการ อบต.ตาเนิน 
และพนักงานส่วน
ตำบล 

47. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการจดังาน
ประเพณี ลอย
กระทง 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
ตำบลตาเนิน 

48. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการจดังานสืบ
สาน ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
ตำบลตาเนิน 

49. 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการก่อเจดีย์
ทราย 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
ตำบลตาเนิน 

50. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักโลกสิ่งแวดล้อม 10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ 
ประชาชนตระหนักถึง 
ความสำคญัของ
สิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลด
ภาวะ โลกร้อน 

จัดกิจกรรมและ
ฝึกอบรมให้ ความรู้
แก่ประชาชนในเขต
พื้นที ่

51. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาลดภาวะ 
โลกร้อน 

ในเขตพื้นท่ีตำบลตา
เนิน 

52. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฟ้ืนฟูป่าไม้ตามสภาพ
ธรรมชาติใหม้ีความอุดม
สมบูรณ ์

จำนวน 100 ไร ่

53. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาเนิน 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ตาเนิน 
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54. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโกรกกุลา 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโกรกกุลา 

55. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
บ้านหนองขาม 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองขาม 

56. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ราษฎรร์ัฐรวมใจ 
ท้องถิ่นใสสะอาด 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ 
เป็นไปตามธรรมาภบิาล
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การมสี่วน
ร่วมการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

57. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ ด้าน
กฏหมาย 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพรค่วามรูด้้าน
กฎหมายให้กับเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน 

พนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชน 
จำนวน 80 คน 

58. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ 
บริหารงานและ
ศึกษาดูงานของ
องค์การ บริหารส่วน
ตำบลตาเนินสำหรับ
คณะ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน ตำบล
และพนักงานจ้าง 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
แก่พนักงานส่วนตำบลและ
สมาชิก อบต. 

จัดการส่งอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานและศึกษา
ต่อใน ระดับท่ีสูงขึ้น 

59. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบลตาเนิน 

50,000.00 
สำนัก/กอง
คลัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

จัดทำระบบแผนท่ี
ภาษีและ ทะเบียน
ภาษี 

60. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผู้นำ
ชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำท่ีมี
ความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน 

ผู้นำชุมชน ท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
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61. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนินและ
นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตา
เนิน) 

560,700.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การดำเนินการ
เลือกตั้งบรรลผุลสำเร็จ
ตามกำหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัตติามกฏหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดการงานเลือกตั้ง 

เลืือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

62. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ การ
ปกป้องสถาบัน
สำคัญ ของชาต ิ

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.จัดกิจกรรมพระเกียรติ
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนเนื่องในวโรกาส
วันสำคัญต่าง ๆ 2.จดั
กิจกรรม อบรม
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ สร้าง
ความมีส่วนร่วมในการ
ปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ 
3.จัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการสร้าง
ความรักความสามคัคีใน
หมู่คณะและในองค์กร 4.
ประสานงานและ
สนับสนุนการดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรปูระดับ
ท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด
กำหนด 

1.จัดกิจกรรมพระ
เกียรตริ่วม กับภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน 
เนื่องในวโรกาสวัน
สำคัญต่าง ๆ 2.จดั
กิจกรรม อบรม 
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
สร้าง ความมสี่วนร่วม
ในการปกป้อง เทิดทูน
สถาบันฯ 3.จัด
กิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการ 
สร้างความรักความ
สามัคคี ในหมูค่ณะ
และในองค์กร 4.
ประสานงานและ
สนับสนุน การ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/ โครงการที่
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป ระดับท้องถิ่น 
อำเภอและ จังหวดั
กำหนด 

63. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

อบต.ตาเนินพบ
ประชาชน 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการและ 
ให้บริการงานต่าง ๆของ 
อบต. 

จัดกิจกรรมออก
ให้บริการ ประชาชน
ในพื้นที่ตำบล ตาเนิน 

64. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

0.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
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, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

65. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต.
ตาเนิน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต.ตา
เนิน 

66. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

วันท้องถิ่นไทย 0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรด
กระหม่อมจัดตั้ง"
สุขาภิบาลท่าฉลอม" อัน
เป็นจุดเริ่ม ต้นของการ
กระจายอำนาจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 2.เพื่อเป็น
การสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความสมัพันธ์อันดี 
และการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากรใน อบต.ตาเนิน 
3.เพื่อส่งเสรมิความ
ปรองดอง ความ
สมานฉันท์อันเป็นบ่อเกดิ
ความรักความสามคัคี อัน
นำไปสู่ความเข้มแข็งของ
หน่วยงานตามนโยบาย
รัฐบาล 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 

67. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีอำเภอ
เนินสง่า จังหวัด
ชัยภูม ิ

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชน 
มพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถและ
พระราชวงศ ์

อุดหนุนการจัดงานจัด
งาน พระราชพิธี รัฐ
พิธีและงานพิธี อำเภอ
เนินสง่า 

68. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ติดตั้งเหล็กดดัประตู
หน้าต่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ตาเนิน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กนักเรยีน 

ติดตั้งเหล็กดดัประตู
หน้าต่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ตาเนิน 
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69. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ต่อเติมอาคารห้อง
เก็บวัสดุศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโกรก
กุลา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อ
การใช้งาน 

ต่อเติมอาคารห้องเก็บ
วัสดุ- อุปกรณเ์อกสาร 
-ศพด.บ้านโกรกกลุา 

 
             2.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้ม ีการก่อหนี ้ผ ูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 
15,905,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 15,059,909 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 441,809.30 5 441,809.30 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ     

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     

การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 10 13,924,827.00 10 13,924,227.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 85,000.00 6 85,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 608,873.08 2 608,873.08 

รวม 23 15,060,509.38 23 15,059,909.38 
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2.4 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
    จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ที ่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 จำนวน  69 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ 15,970,700.00บาท และได้มีการนำมาจัดทำ
เป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 
15,059,909.38  บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมูที่ 4 บ้าน
หนองโพธิ ์

41,000.00 40,673.91 40,673.91 326.09 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ำตามถนนสายตาเนิน ถึง 
ช่อระกา บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 
11 

80,000.00 79,855.17 79,855.17 144.83 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสา
ธารณ จากโรงสีชุมชน ถึง 
โรงปุ๋ย หมู่ที่ 12 

87,000.00 86,648.60 86,648.60 351.40 

4. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่ายประปา 
สายตาเนิน ถึง โนนคูณ หมู่
ที่ 1 

100,000.00 99,427.36 99,427.36 572.64 

5. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่ายประปา 
จากบ้านนายยนต์ ต้านกลาง
ดอน ถึงหน้าบ้านนายจารึก 
ค้าโค หมู่ที่ 5 

136,000.00 135,204.26 135,204.26 795.74 

6. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,489,600.00 9,054,000.00 9,053,400.00 435,600.00 

7. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,036,000.00 2,715,400.00 2,715,400.00 320,600.00 

8. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000.00 96,000.00 96,000.00 24,000.00 

9. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ์

75,000.00 69,249.00 69,249.00 5,751.00 

10. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการควบคมุป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

40,000.00 38,960.00 38,960.00 1,040.00 
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11. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการควบคมุป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

67,000.00 65,698.00 65,698.00 1,302.00 

12. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

1,812,000.00 1,770,300.00 1,770,300.00 41,700.00 

13. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนิน 

56,900.00 50,920.00 50,920.00 5,980.00 

14. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุในเขตตำบลตาเนิน 

44,500.00 44,300.00 44,300.00 200.00 

15. 
การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักโลกสิ่งแวดล้อม 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

17. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

19. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาเนิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโกรกกลุา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองขาม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

22. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตา
เนิน 

50,000.00 49,226.00 49,226.00 774.00 

23. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

560,700.00 559,647.08 559,647.08 1,052.92 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.ตาเนิน เนินสง่า จ.ชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

381 313,762,500.00 14 445,000.00 5 441,809.30 5 441,809.30 

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 95 194,743,000.00 - -     

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57 4,045,000.00 1 0.00     

4.การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

116 32,840,000.00 34 14,785,000.00 10 13,924,827.00 10 13,924,227.00 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 4,780,000.00 6 90,000.00 6 85,000.00 6 85,000.00 

6.การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

87 23,329,800.00 14 650,700.00 2 608,873.08 2 608,873.08 

รวม 770 573,500,300.00 69 15,970,700.00 23 15,060,509.38 23 15,059,909.38 

 
ผลการดำเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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โครงการจ่ายงบกลาง 
 
ที ่ โครงการ 

 
งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
1 ซ่อมแซมถนนที่การเกษตรสายคลองโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ 1 12,000 
2 ซ่อมแซมถนนเสียบริมฝั่งคลองลำห้วยยาง  หมู่ที่ 11 25,900 
3 ซ่อมแซมถนนสายโนนขี้กลิ้งไปบะเสียว หมู่ที่ 14 58,700 
4 ซ่อมแซมถนนตลุกน้ำโตน  หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7  (จำนวน 5 จุด)  

หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง 
30,000 

5 ซ่อมแซมถนนสายนานายยวน  ถึง หนองประดู่ปุ่ม  หมู่ที่ 5  บ้านหัวบึง 58,000 
6 ซ่อมแซมถนนสายลำห้วยเสียว  หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง 20,800 
7 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายบึงปื้ด  ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 12  9,900 
8 ซ่อมแซมถนนสายหนองดูก ถึงหนองเลียบ  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม 16,800 
9 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายหนองดูก  หมูที่  6 61,800 

10 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายคลองเพ่ือการเกษตรเลียบคลองห้วยยาง
ตอนบน  (จำนวน 3 จุด หมูที่ 6 บ้านหนองแขม 

29,900 

11 ถนนสายเสียบคลองหนองยางถึงโคกไม้ตาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม 5,100 
12 ซ่อมแซมถนนสายคลองหนามแดง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม 5,900 
13 ซ่อมแซมถนนสายจากนานายสมใจ ถึงหนองเบ็น  หมู่ที่ 2 11,800 
14 ซ่อมแซมถนนคันคลองเส้นทางนานางเรียง  รานอก  หมู่ที่ 2 13,400 
15 ซ่อมแซมถนนสายหลังวัด ถึง ทางรถไฟ  หมู่ที่ 2 37,900 
16 ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึงถนน ร.พ.ช. หมู่ที่ 7 71,900 
17 ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึงหนองไผ่ถึงคลองหนองเสียบ หมู่ที่ 7 14,300 
18 ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ  ถึงคลองไผ่  ถึง ป่าช้าหนองแขม หมู่ที่ 7 21,500 
19 ซ่อมแซมถนนสายป่าช้าหนองแขม  ถึงนางละเอียด  หมู่ที่ 7 25,900 
20 ซ่อมแซมคันคลองสายคลองเลียบ บ้านโกรกกุลา  หมู่ที่ 8   116,300 
21 ซ่อมแซมถนนเลียบคลองหนองปลากั้ง  บ้านโกรกกุลา  หมู่ที่ 8 94,600 
22 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายหนองกระทุ่มด้านถึงหนองระกอ หมู่ที่ 9 35,500 
23 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายสามหลังพัฒนา ถึงหนองกระทุ่มด้านถึง

หนองตอ หมู่ที่ 9 
20,600 

24 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายตลุกหิน  ถึงหนองแดง หมู่ที่ 9 2,900 
25 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านหนองโพธิ์ ถึง ละหานลูก

นก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 
14,100 

26 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ  หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโกรกกุลา  
หมู่ที่ 8 

19,800 

27 ซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง 6,000 
28 ซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 20,000 
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ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

29 ซ่อมแซมถนนทางการเกษตรลำห้วยโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ 14 27,100 
30 ซ่อมแซมถนนสายลำห้วยยาง (ตอนกลาง) ถึงหนองไข่เน่า หมู่ที่ 10 26,600 

31 ซ่อมแซมถนนถนนลูกรังสายหนองบึงปื้ด ถึงนานายศมัย  ฉัยยา หมู่ที่ 11 19,600 
32 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายฟาร์มไก่นางจำปี ถนาวร ถึงนานายสมร เกสันเทียะ  

หมู่ที่ 11 
16,300 

33 ซ่อมแซมถนนเพ่ือเกษตรตลุกน้ำโตน หมู่ที่ 5 31,900 
34 ซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลาถึงบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 54,100 
35 ซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลาถึงบ้านหนองแดงพัฒนา หมู่ที่ 8 29,800 
36 ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเข้า อบต.ตาเนิน 48,600 
37 ซ่อมแซมถนนสายดอนน้อยถึงลำห้วยยางตอนบน 34,931.20 
38 ซ่อมแซมถนนสายชลประทานถึงหนองเลียบ 97,977 
39 ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางลูกชิ้น 10,800 
40 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ PVC Ø หมู่ที่ 2 64,200 

41 ซ่อมแซมถนนสายบ้านโกรกกุลาถึงบ้านหนองผักชี 17,300 
42 ซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเนิน ถึงบ้าน โนนคูณ 31,800 
43 ซ่อมแซมถนนสายโนนคูณ (ดอนเมืองพรม) 32,600 
44 ซ่อมแซมถนนสายหนองไผ่ ถึงวัดป่าหนองแขม 42,100 
45 ขุดบ่อพักน้ำจากถนนสาย บ้านค่าย – บ้านตาเนิน-บ้านละหาน หมู่ที่ 10 20,000 
46 จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ทางระบายน้ำสายบ้าน

ประคอง-ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และคลองดาดคอนกรีตหลัง
โรงเรียน ถึง ป้อมยาม หมู่ที่ 1 

29,000 

 รวม 1,496,000.20 
 
 

การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริง
ของโครงการที่ได้รับงบประมาณเม่ือสิ้นสุดไตรมาสที่  3  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1.  โครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ 
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ จำนวน  69  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  15,970,700.00  

บาท    ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  23  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น  15,059,909.38   บาท    
2. โครงการเบิกจ่ายงบกลาง  จำนวน  46  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  1,496,000.20  บาท  

ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ  
สรุป  รวมโครงการที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีตำบลตาเนินในรอบปีงบประมาณ  
2565 มีจำนวน  69  โครงการ  รวมวงเงินงบประมาณเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้นจำนวน  16,555,917.58  บาท  
(สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
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2.5  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
โดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อศึกษาการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม  โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนครอบคลุม 14  หมู่บ้าน จำนวน 100 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 60 ชุด              
โดยสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
สภาพทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  
(1) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

ชาย     จำนวน   30 คน  
หญิง     จำนวน   30  คน  

(2) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
อายุต่ำกว่า 20 ปี   จำนวน    8  คน  
อายุ 20 -30 ป ี   จำนวน   7 คน  
อายุ 31 -40 ปี    จำนวน   7 คน  
อายุ 41 -50 ปี    จำนวน   12 คน  
อายุ 51 -60 ปี    จำนวน   12  คน  
อายุ 60 ปีขึ้นไป   จำนวน   14 คน  

(3) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประถมศึกษา    จำนวน   11 คน  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน   15 คน  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จำนวน   23 คน  
ปริญญาตรี    จำนวน   11 คน  
สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน   -  คน  
อ่ืน ๆ     จำนวน   - คน  

(4) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  
รับราชการ    จำนวน   4 คน  
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน   1 คน  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน   5 คน  
นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน   12  คน  
เกษตรกร    จำนวน   35  คน  
อ่ืน ๆ    จำนวน  2 คน 
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4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 26.67% 71.66% 1.67% 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 26.67% 71.66% 1.67% 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

25.00% 75.00% 0.00% 

4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ 
สาธารณะ 

25.00% 73.33% 1.67% 

5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 21.67% 76.66% 1.67% 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 18.33% 80.00% 1.67% 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 26.67% 73.33% 0.00% 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 25.00% 73.33% 1.67% 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 26.67% 71.66% 1.67% 

รวม 24.63% 74.07% 1.30% 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม  ซึ่งได้จากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจ
มากที่สุดร้อยละ 24.63  พอใจร้อยละ 74.07  พอใจน้อยร้อยละ 1.30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.77 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.77 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 7.67 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.86 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.70 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.74 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.75 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.81 

รวม 7.75 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 

จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจร้อยละ 7.75     

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.83 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.79 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.88 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 7.81 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.79 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.83 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.74 
8)การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.73 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.77 

รวม 7.79 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนที่ร้อยละ 7.79   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.99 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.04 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.06 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 7.97 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.08 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.01 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.96 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.99 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

รวม 8.01 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 

จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 8.01    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.21 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.16 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 8.21 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.12 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.09 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.11 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.31 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 

รวม 8.18 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 8.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.12 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.19 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.17 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 8.23 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.16 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.22 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.26 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.26 

รวม 8.20 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 

จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน  60  ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 8.20  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.76 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.94 
4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 7.99 
5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.98 
6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.84 
7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.98 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.90 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.91 

รวม 7.78 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 7.78 
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ส่วนที่  4  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4 – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5) โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร  การสัมภาษณ์  
การสังเกต  การสำรวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ สามารถสรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้  

4.๑  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๑)  การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พบว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเนินดำเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ 
 (๒) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ใช้แบบติดตามผลการ
ดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖5  มี 770  โครงการ งบประมาณ 573,500,300  บาท  (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้า
แสนสามร้อยบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน  
69  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.96  และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.98  
ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
 (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15  กันยายน  ๒๕๖4) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  -  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ  
ทั้งสิ้น 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  -  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ  
9  โครงการ      

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ  ไม่มีโครงการดำเนินการตามข้อบัญญัติ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ 

ทั้งสิ้น  1  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  -  โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  -   โครงการ  ยังไม่ได้
ดำเนินการทั้ง  1  โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคมและสาธารณสุข    มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 34 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  10  โครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินการ  -  โครงการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง   24  โครงการ      

-   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น  6  โครงการ   ดำเนินการแล้วเสร็จ  6  โครงการ  ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง - โครงการ 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร   มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 14  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ  16  โครงการ  

4.๒   ปัญหาและอุปสรรค 
(๑)  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/

แบบประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์  พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินที่จะต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่ 

(๒) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่น
และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรูสึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผน
หรือเกิดความล่าช้า  ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  

4.๓  ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
(๑) ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนิน ควร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง  

(๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลตาเนิน อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรัง
ที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน 
เมื่อเวลาฝนตกทำให้ถนนที่ลงดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่
สะดวก 

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(๔) ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมระงับเหตุ
แล้ว ควรมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุหรือการหลีกเลี่ยงเหตุที่จะทำให้เกิด     
สาธารณภัย พร้อมทั้งควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุ     
สาธารณภัยควบคู่กันไปด้วย 

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินควรสร้างความเข้าใจให้กับผู ้ร่วมประชาคมถึงการเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมให้สอดคลองกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่
มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพิจารณาแล้ว เห็น
ว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้น
จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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