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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น   
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็น อย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒน า
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 
 

                                                                           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                        องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 
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สารบัญ 
 

                      หน้า 
ส่วนที่ ๑ 

- ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                             ๑-๒ 

- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                                                   ๓-๕  

- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                                                             ๖-๑๐  

- แนวทางการติดตามและประเมินผล                                                               ๑๑  

- ประโยชน์ของการติดตาม                                                                           ๑๒  

- คณะกรรมการติดตาม                                                                          ๑๓-๑๔  
ส่วนที่ ๒ 

- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา             ๑๕-๑๘ 

- วิสัยทัศน์                                ๑๙ 

- พันธกิจ                      ๑๙ 

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา           ๑๙ 

- แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙                                                    ๒๐-๒๑  

- แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                                                    ๒๒-๒๔  

- แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑                                                    ๒๕-๒๗  

- แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒                                                    ๒๘-๓๑  

- ผลการด าเนินงานท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง  ตามแผนพัฒนาสามปี     

    พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙                                                              ๓๒ –๓๓ 

    พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                                                              ๓๔ –๓๕ 

    พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑                                                              ๓๖ –๓๙ 

    พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒                                                              ๔๐ –๔๓ 
          - สรุปโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาสามปี                              ๔๔-๔๗  
          - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑                 ๔๘-๕๐  
          - การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                           ๕๑-๕๓  
          - การติดตามและประเมินผลโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑                          ๕๔  
          - โครงการท่ีด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ                                                ๕๕   
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ส่วนที่ ๓ 
        -  การประเมิน/ติดตามตนเอง              
             แบบท่ี ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง         ๕๖  

     แบบท่ี  ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๕๗-๕๙ 
                      ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา                                             ๖๐-๖๕    
                       การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘                 ๖๖  
                       ผลการติดตามและประเมิน                                                         ๖๗                    
                       ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                              ๖๘  
                       ข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอเพื่อปฏิบัติ                                                  ๖๘                                               

 
ภาคผนวก 
                   -  ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  เดือนมีนาคม  ๒๕๖๑)  
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ส่วนที่ ๑ 
 

   
 

 
 
  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย             
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางตลาด  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลยางตลาดหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา               
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลยางตลาด 
 
 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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  บทสรุปของความส าคัญก็คือ   ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบ  พยายาม       
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลยางตลาด  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่มุีง่ค้นหาแผนงาน  โครงการท่ีไดด้ าเนนิการไปแล้ว      
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับ กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลยางตลาด หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน         
ตามแผนงาน/โครงการของกองต่างๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
          แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ            

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน                
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง         
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม         
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบ                
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  และประเมินผล
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน การ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time&timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง  (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( process evaluation)        
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่     

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

                         มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน               
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
        การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
                         พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน            
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                  เด็กได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง   กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด            
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว             

ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ         
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ           
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ี           
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก           
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
       ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
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ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน   เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 
 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

       ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนต าบล           
ยางตลาด  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น       

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์        
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ    
บูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ              
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรว จสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค         
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน ( scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  

 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
  

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคป์ระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
         คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ          
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

ระยะ  ๖  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน           
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประ เมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์            

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ          
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่            
โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร   สอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒน าสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม    

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหาร  
                ส่วนต าบลยางตลาดในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหาร  

                          ส่วนต าบลยางตลาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ องค์การ  

                          บรหิารส่วนต าบลยางตลาด  

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

 
 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/


 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 

 
 
 
              การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ          
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ            
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
               ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับกองต่างๆ ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละคน แต่ละกองต่างๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลยางตลาด  
 
 
 
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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         ๑.  นายทรงศิลป์   ภูกาสอน             ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธาน กรรมการ 

๒.  นายวุฒิพันธุ์  หัสดี                ผู้แทนสมาชิกสภาฯ           กรรมการ 
 ๓.  นายเรืองชัย  ภูพันธ์หงษ์                  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ          กรรมการ 
          ๔.  นายสมเพศ  ศรีกุตา                       ผู้แทนสมาชิกสภาฯ          กรรมการ 
 ๕.  นายสมประสงค์       ภูเจดีย์         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
 ๖.  นางอรุณี               ใจแก้ว           ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน          กรรมการ 
 ๗.  นางวรีพร              ภูแล่นกี่          ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 

๘.  นางสาวปาริฉัตร       พุทธกาล ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ             
๙. นางพิศมัย              จุฑาศรี      ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 

 ๑๐. นางวิภาพร             ผลเรือง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
           ๑๑. นายไชยวุษณ์          นระแสน หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางเสาวณีย์           ชินโณ              นักวิเคราะห์นโยบายฯ              ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นายเตชธรรม          ภูผานิล           ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

    
 

๑. นายสุพรรณ   ศิลาขาว ประธานสภา  อบต.ยางตลาด             ประธานอนกุรรมการ 
๒. นายมงคล   ภูผิวเขียว รองประธานสภา อบต.ยางตลาด         รองประธานอนกุรรมการ 
๓. นายอภิรักษ์  ภูไว เลขานุการสภา อบต.ยางตลาด อนุกรรมการ 
๔. นางเยาวภา  ดลอารมย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุกรรมการ 
๕. นายไชยสินธุ์  ภูน้ าเย็น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ อนุกรรมการ 
๖. นายสมาน   นามแสงผา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ อนุกรรมการ 
๗. นายบุญมา   ภูพิพัฒน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ อนุกรรมการ 
๘. นางยุวภา   ไวยมาตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ อนุกรรมการ 
๙. นายมนต์ทล  ภูพานนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ อนุกรรมการ 

๑๐. นายสานิตร   ภูกาสอน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ อนุกรรมการ 
๑๑. 
๑๒.     

นายสุภาพ   ภูส าเภา 
นางสาวจีรนันท์  ขานวงศ์ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

๑๓. นายสมศักดิ์   กุญชะโมรินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ อนุกรรมการ 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 
 

๙.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
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๑๔. นางปวนนท์   พิสัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ อนุกรรมการ 
๑๕. นางจิรดา   อนันตวุฒิ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ อนุกรรมการ 

 
 

๑๖. นายมี   เถาวัลย์ราช    สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ อนุกรรมการ 
๑๗. นางวิไลวรรณ์  ดอกสร้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวจันทร์ดี  ภูชัน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ อนุกรรมการ 
๑๙. นายบุญสม  ภูน้ าเย็น สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ อนุกรรมการ 
๒๐. นางกฤษณา  มีชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ อนุกรรมการ 
๒๑. นายสังคม  ภูสิงห์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ อนุกรรมการ 
๒๒. นางยุพา   สืบบุญมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ อนุกรรมการ 
๒๓. นายวิรัช   ภูธาตุเพ็ชร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ อนุกรรมการ 
๒๔. นายประวิทย์  ภูแล่นกี่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ อนุกรรมการ 
๒๕. นางอรทัย   พิมพิลา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ อนุกรรมการ 
๒๖. นางวริศา  แก้วสีหาวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๗ อนุกรรมการ 
๒๗. นายไพบูลย์   ภูสมมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๗            อนกุรรมการ 
๒๘. นายศักดา   ภูพันลา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘ อนุกรรมการ 
๒๙. นางสาวไพมณี  แสนพวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙                         อนกุรรมการ 

   ๓๐.    นางลอยเพชร   ภูเด่นใจ           สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙                                  อนุกรรมการ 
   ๓๑.    นางสุริตรา  พันธุ์โพธิ์คา            ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ                           อนุกรรมการ 
   ๓๒.    นายทินกร  บุญราศรี               ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ                           อนุกรรมการ 
   ๓๓.    นางสาวสุทธิวรรณ  นิตยารส      สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒๐                อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

********************************** 
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                                                  ส่วนที่ ๒ 

การติดตามและประเมินผล 
 
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
   ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
         ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบล          
ยางตลาดที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กาฬสินธุ์  อ าเภอยางตลาด  และแผนชุมชนต าบล
ยางตลาด  
         ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีรายละเอียด ดังนี้ 
        ๑) ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                           
เป้าประสงค์  ๑. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง                             
   ๒. ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                            
   ๓. คุณภาพชีวิตและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
กลยุทธ์   ๑. เพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชน                                                         
   ๒. สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                            
   ๓. เพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง  
แนวทางการพัฒนา ๑. แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า    

และท่อระบายน้ า                                                                                    
๒. แนวทางการพัฒนา  ขยายเขต  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อมจัดหาอุปกรณ์                                                         
๓. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

 ๔. ติดตั้งระบบโทรศัพท/์โทรสาร และบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับอย่างถ้วน
หน้า 

 ๕. ก่อสร้างและพัฒนาระบบชลประทานให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 ๖. การลงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน  
 ๗. การลงทุนการบริการและการใช้ประโยชน์  ICT  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว                                                                                
เป้าประสงค์  ๑. ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน                                                                                   
                      ๒. คงความเป็นเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีเดิม  และขยายพ้ืนที่เดิมในพื้นที่ใหม่  
   ๓. เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  และการท่องเทียวศูนย์การค้าโอท็อป  
กลยุทธ์   ๑. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานราก  สร้างงานสร้างอาชีพด้วยทุนทางปัญญา  
   ๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์  ๑. สร้างจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    ๒. บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค  บริโภคของคนในชุมชน  
    ๓. ปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   
แนวทางการพัฒนา   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบพอเพียง 
                       ๒. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการน าภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในการ  
                                      พัฒนาชุมชน     

                       ๓. พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
    ๔. เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน  

๕. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๖. เสริมสร้างเพิ่มทักษะอาชีพให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๗. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
๘. พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการค้าเสรีและการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
๙. สนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการการลงทุน  ระบบตลาดการค้าเสรีและการ
เข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
๑๐. การพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแหล่งท่องเทียวที่ส าคัญ 
๑๑. การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  แหล่งน้ า  ดิน  อุดมสมบูรณ์  รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ า

และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ๒. มีสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
   ๓. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียว  ในเขตป่าชุมชน 

กลยุทธ์  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดินและน้ า  
   ๒. ส่งเสริมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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แนวทางการพัฒนา ๑. สร้างจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๒. บริหารจัดการจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค  บริโภคของคนในชุมชน 
   ๓. ปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตแบบเพียงพอตามแนวทางพระราชด าริ 

๔. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย และ
มลพิษต่างๆ 
๕. ส่งเสริมและรณรงค์การปลูกป่า 
๖.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 
๗. การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
๘. การป้องกันและบรรเทาภัยภิบัติธรรมชาติ 
                                     

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาสังคมให้สงบสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และส่งเสริม 
   คุณภาพชีวิต  การศึกษา  และสาธารณสุข    
เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข  มีความมั่นคงปลอดภัย  ชุมชนเข้มแข็งและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์   ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
   ๒. ปลุกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้ชุมมีความรู้และทักษะในการป้องกัน  ลดความสูญเสียที่เกิดจาก                     

สาธารณภัย 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพ และการประสานงานในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีความเข้มแข็ง  มั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนพร้อมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

   ๕. แนวทางอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณี  และวันส าคัญของชาติ 
   ๖. แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
๘. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  และกองทุนสตรี 

   ๙. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๑๐ . แนวทางการพัฒนาศึกษาทุกระดับ  และส่งเสริมการเรียนรู้ 
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๑๑. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ                
สังคมสงเคราะห์ 
 
 

   ๑๒. พัฒนาภาคการศึกษาในพื้นที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

                               ๑๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 

  
                             ๑๔.  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโดยเน้นปัญหาสาธารณสุข                  
                                    ในพ้ืนที ่

  

                             ๑๕.  ส่งเสริม การรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถูกสุขลักษณะ 
                             ๑๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย 
                             ๑๗.  ส่งเสริมด้านหลักประกันคุณภาพ 
                             ๑๘.  พัฒนาด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  ๑. ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ  จากภาครัฐทั่วถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์   ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นองค์กรแบบบูรณาการ  
   ๓. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
   ๔. พัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่  น่าท างาน  
   ๕. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบข้อมูลท้องถิ่น  
            ๖. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ของผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้างในองค์กร  

๗. แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและข้ันตอน           
การให้บริการประชาชน 
๘. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 
๙. แนวทางการพัฒนา  ICT เพ่ือการบริหารจัดการในองค์กรและการให้บริการ
ประชาชน 
๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
๑๑. ป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑๒. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคคลากร
ภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๓. ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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๑๔. บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑๕. ส ารวจทรัพย์สินราชการที่ใช้ไม่ได้  
 
 

๒)  พันธกิจ  ประกอบด้วย 
      

พันธกิจ (mission) 
   ๑ . ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๒ . จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน 
    ๓ . ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔ . ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
     ๕ . บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
    ๖ .ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
 
๓)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   ๑ . ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๒ .ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้  
   ๓ . มีการท าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษมาใช้ ลดรายจ่ายภาคเกษตรได้ 
   ๔ . มีการส่งเสริมการประกอบกิจการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
   ๕ . มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
   ๖ . ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักทางสายกลาง 
 
๔)  วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ พัฒนาท้องที่ให้ยั่งยืน จุดยืนประชาธิปไตย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ชุมชน ด ารงตนตาม
หลักธรรมาภิบาล ประสานงานการมีส่วนร่วม น ากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี ” 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
     ๑.๒.๑   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. การพัฒนาคนที่มี   
   คุณภาพ 

-  แนวทางการพัฒนา           
ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
และความเข้มแข็งของชุมชน 
-  แนวทางการพัฒนา          
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการสาธารณสุขและ
การจัดระบบสวัสดิการสังคม 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการป้องกันบรรเทา        
สาธารณภัยในพื้นท่ี 

๙๕ ๔๙,๙๐๗,๕๐๐ ๕ ๒๙๑,๐๔๒ 

๒. การพัฒนาการผลิต              
    ทางการเกษตร 

- แนวทางการพัฒนาด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

๒๔ ๑๙,๖๔๐,๐๐๐ ๖ ๔๑๐,๐๐๐ 

๓. การส่งเสริม 
   ศิลปวัฒนธรรมฯ 

- แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๖ ๙๒๐,๐๐๐ 
๖ ๒๕๐,๐๐๐ 

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

- แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๔ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๕. การพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

-  แนวทางการพัฒนาด้าน
การพัฒนาและขนส่งด้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                                        

-  แนวทางการพัฒนาด้าน
การคมนาคมและการขนส่ง
ด้านถนนดินเพื่อการเกษตร                                     

-  แนวทางการพัฒนาด้าน

๑๓๘ ๙๔,๙๓๙,๕๐๐ ๒๒ ๒,๒๐๔,๕๐๐ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

การคมนาคมและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                      
                       

 
 -  แนวทางการพัฒนาด้าน

ระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน                                                               

-  แนวทางการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ                                                                                                                                                    

-  แนวทางการพัฒนา              

ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการน้ า                                                                                 

-  แนวทางการพัฒนาด้าน
การพัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  
 

    

๖.  การพัฒนาองค์กร 
  สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ในองค์กร 

-  แนวทางการพัฒนาด้านคน
และพัฒนางาน 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์กร 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน        
ในองค์กร 
 

๔๙ ๑๒๒,๐๙๖,๑๙๐ ๑๒ ๒,๙๗๕,๗๔๓ 

๗. การพัฒนาด้านการ    
    จัดการสิ่งแวดล้อม                 
    ในชุมชน 

-  แนวทางการพัฒนา           
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม          
ในชุมชน 

๗ ๑,๓๔๐,๐๐๐ 
 

๒ 
 

๙๖,๕๐๐ 

รวม ๓๒๓ ๒๙๑,๕๔๓,๑๙๐ ๕๓ ๖,๒๒๗,๘๘๕ 
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๑.๒.๒   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑. แนวทางการพัฒนาด้าน
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  
ทางเท้า และท่อระบายน้ า                                                                                    
๒. แนวทางการพัฒนา   
ขยายเขต  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้า  
และติดตั้ง  ไฟฟ้าสาธารณะ  
พร้อมจัดหาอุปกรณ์                                                         
๓. แนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้ าอุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 
๔. ติดตั้งระบบโทรศัพท์/
โทรสาร และบริการสาธารณะ
ที่ประชาชนจะได้รับ                       
อย่างถ้วนหน้า 
๕. ก่อสร้างและพัฒนาระบบ
ชลประทานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๖. การลงลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยง
ภูมิภาคอาเซียน 
๗. การลงทุนการบริการและ
การใช้ประโยชน์  ICT  
 

๖๘ ๕๕,๔๐๔,๖๙๐ ๔๓ ๒,๘๒๖,๘๗๕.๔๒ 

 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ             
เพ่ือสร้างรายได้และขยาย
โอกาสด้านการเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง                       
๒. ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปทางการ
เกษตรเพื่อเตรียมพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เสริมสร้างเพิ่มทักษะอาชีพ
ให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๗. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
 

๒๖ ๘๔,๕๗๒,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๓๘๐ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สร้างจิตส านึก  ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๒. บริหารจัดการจัดการแหล่ง
น้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค  
บริโภคของคนในชุมชน 
๓. ปลุกจิตส านึกของคนใน
ชุมชนให้ใช้ชีวิตแบบเพียงพอ
ตามแนวทางพระราชด าริ 
๔. แนวทางการพัฒนาบริหาร
จัดการระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียและ
มลพิษต่างๆ 
๕. ส่งเสริมและรณรงค์การ
ปลูกป่า 
 
 

๙ ๖๔๐,๐๐๐ ๑ ๑๔๘,๖๕๐ 
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๔.พัฒนาสังคมส่งเสริม             
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
และสาธารณสุข 

 

๑. ส่งเสริมให้ชุมมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกัน  ลด
ความสูญเสียที่เกิดจาก                     
สาธารณภัย 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพ และ
การประสานงานในการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุน
สังคมให้มีความเข้มแข็ง  
มั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ    
ทรัพย์สิน 
 

๑๒๑ ๑๕,๕๓๐,๙๒๐ ๒๔ ๓,๙๖๑,๕๕๓.๐๔ 

๕.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
๓. พัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร 
๔. พัฒนาสถานที่ท างานให้ 
น่าอยู่  น่าท างาน 
 

๙๖ ๕๗,๒๓๐,๓๐๐ ๗ ๙๕๐,๙๖๔ 

รวม ๓๒๐ ๒๑๓,๓๗๗,๙๑๐ ๗๘ ๗,๙๘๘,๔๒๒.๔๖ 
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๑.๒.๓   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๙) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑. การก่อสร้าง  ปรับปรุง
บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๒.  การขยายเขตประปาหรือ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
๓.  การขยายเขต  ปรับปรุง  
บ ารุงติดตั้งไฟฟ้า 
๔.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 
 

๑๐๘ ๖๓,๘๙๕,๕๗๐ ๒๓ ๑,๙๗๕,๐๙๔ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  สาธารณสุข 

๑. การพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพ  อนามัย   ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา   
๓.  ส่งเสริมการกีฬา  และ
นันทนาการ    

๔. การส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการ  และสังคม
สงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วย
เอดส์ 
๕.  การพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๖.  การสร้างความเข้มแข็ง

 

๖๙ ๔,๗๕๗,๕๐๐ ๑๒ ๔,๐๕๘,๘๕๙ 
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ของชุมชน 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๓.  ยุทธศาสตร์          
การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

๑. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
การปรองดอง  สามัคคีของ
ประชาชน 

๑๔ ๒,๖๒๒,๐๐๐ ๓ ๓๔๙,๒๕๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒. พัฒนาการเกษตร  และ
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
๓.  ส่งเสริมกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ 
 

๒๖ ๑,๙๙๔,๙๐๐ ๔ ๓๐๑,๒๐๐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. สร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.  ส่งเสริมและรณรงค์           
ปลูกป่าพ้ืนที่สีเขียว 
๓. การบริหารจัดการขยะ   
สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ความ
สะอาดของชุมชน 

๑๒ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๖๓,๕๖๐ 
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๔. การป้องกันอุทกภัย  และ
ภัยธรรมชาต ิ

 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑. การดูแล  รักษา  อนุรักษ์ 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวันส าคัญ         
ของชาติ 
๒. ส่งเสริมจริยธรรม  
คุณธรรม  และศีลธรรมอันดี
งามของครอบครัว  ท้องถิ่น 

๒๓ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๕๐,๐๐๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดย 
ยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม 
๔. พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่
ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ 
น่าปฏิบัติงาน 
 

๔๗ ๓๖,๖๘๔,๐๐๐ ๑๒ ๓๕๑,๑๕๕ 

๘.  ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  คอร์รัปชั่น          
อย่างยั่งยืน 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ 
และประสานให้เกิดการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยม                         
ในการป้องกันและปราบการ
คอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ 
 

- - - - 

รวม ๒๙๙ ๑๑๓,๒๓๓,๙๗๐ ๖๑ ๗,๕๔๙,๑๑๘ 
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๑.๒.๔   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

 ๑. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๒.  การขยายเขตประปาหรือ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
๓.  การขยายเขต  ปรับปรุง  
บ ารุงติดตั้งไฟฟ้า 
๔.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 

๑๐๓ ๔๘,๔๕๙,๗๔๓ ๓๓ ๓,๓๑๒,๓๕๔.๑๘ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  สาธารณสุข 

๑. การพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพ  อนามัย   ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา   
๓.  ส่งเสริมการกีฬา  และ
นันทนาการ    

๔. การส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการ  และสังคม
สงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์                               
๕.  การพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร                               
๖.  การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

๖๕ ๑๓,๓๔๑,๓๐๐ ๑๑ ๑๒,๐๘๗,๕๙๘.๒๐ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๓.  ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
การปรองดอง  สามัคคีของ
ประชาชน 
๔. สร้างระบบกลไก             
ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีบังคับใช้ในเขต
บริการ 
๕. การจัดระเบียบการขนส่ง
สาธารณะให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นระเบียบ 

 

๑๓ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๙๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน            
ตามแนวพระราชด าริ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

 ๑. ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๒. พัฒนาการเกษตร  และ
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
๓.  ส่งเสริมกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่

๑๔ ๒,๒๙๔,๐๐๐ ๑ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ  ได้รับ
การสนับสนุนจาก   
 - สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอยางตลาด 
- สนง.เกษตรอ าเภอ
ยางตลาด 
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ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. สร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.  ส่งเสริมและรณรงค์          
ปลูกป่า  พื้นที่สีเขียว 
๓. การบริหารจัดการขยะ   
สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ความ
สะอาดของชุมชน 
๔. การป้องกันอุทกภัย  และ
ภัยธรรมชาต ิ

 

๙ ๘๗๐,๐๐๐ ๔ ๓๑๖,๕๑๗.๕๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑. การดูแล  รักษา  อนุรักษ์ 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ
๒. ส่งเสริมจริยธรรม  
คุณธรรม  และศีลธรรมอันดี
งามของครอบครัว  ท้องถิ่น 
๓.  ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

 

๑๖ ๒,๙๗๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กร 

 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึด
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม 
๔. พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่
ปฏิบัติงานให้น่าอยู่                  
น่าปฏิบัติงาน 
๕. ร่วมมือกับองค์กรและ
สถาบันพระปกเกล้า 

๕๔ ๔๐,๓๘๙,๐๐๐ ๘ ๖๗๐,๐๓๙ 

๘.  ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  คอร์รัปชั่น          
อย่างยั่งยืน 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน 
เผยแพร่ และประสานให้เกิด
การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม     
ในการป้องกันและปราบการ
คอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ 

 

๑ ๒๐,๐๐๐ - - 

รวม ๒๗๕ ๑๑๐,๘๙๔,๐๔๓ ๖๒ ๑๖,๖๐๖,๕๐๘.๘๘ 
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๑.๓  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
     ๑.๓.๑ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
        เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗       

        
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๑. การพัฒนาคนที่มี   
   คุณภาพ 

-  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ      
   รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วน   
   ร่วมของประชาชน 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ 
   สาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกัน 
   บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 

๙๐ ๔๙,๖๑๖,๔๕๘ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๒. การพัฒนาการผลิต              
    ทางการเกษตร 

- แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า           
  เพ่ือการเกษตร 
 

๑๘ ๑๙,๒๓๐,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๓. การส่งเสริม 
   ศิลปวัฒนธรรมฯ 

- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสืบทอด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๐ ๖๗๐,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว 
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม        
  การท่องเที่ยวในพื้นที่ 

๔ ๒,๗๐๐,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๕. การพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

-  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา  
   และขนส่งด้านคอนกรีตเสริมเหล็ก                                         
-  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม  
   และการขนส่งด้านถนนดินเพ่ือ  
   การเกษตร                                      
-  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม  
   และขนส่ง        

๑๑๖ ๙๒,๗๓๕,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๖.  การพัฒนาองค์กร 
  สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ในองค์กร 

-  แนวทางการพัฒนาด้านคนและ         
   พัฒนางาน 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง  
   ภูมิทัศน์องค์กร 
-  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง 
   อาคารส านักงานในองค์กร 
 

๓๗ ๑๑๙,๑๒๐,๔๔๗ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๗. การพัฒนาด้านการ    
    จัดการสิ่งแวดล้อม                 
    ในชุมชน 

-  แนวทางการพัฒนา  ด้านการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๕ ๑,๒๔๓,๕๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม ๒๗๐ ๒๘๕,๓๑๕,๔๐๕  
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๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑. แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ปรับปรุง   
   บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า และ            
   ท่อระบายน้ า                                                                                    
๒. แนวทางการพัฒนา   
    ขยายเขต  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้า    
    และติดตั้ง  ไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อมจัดหา 
    อุปกรณ์                                                         
๓. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค   
    และการเกษตร 
 

๒๕ ๕๒,๕๗๗,๘๑๔.๕๘ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ             
เพ่ือสร้างรายได้และขยาย
โอกาสด้านการเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิต            
    ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง                       
๒. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ 
   เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ            
   แปรรูปทางการเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมในการ 
   เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เสริมสร้างเพิ่มทักษะอาชีพให้ครัวเรือนและ  
    กลุ่มอาชีพ 
๗. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
 

๒๓ ๘๔,๔๗๑,๖๒๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สร้างจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒. บริหารจัดการจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการ 
    อุปโภค  บริโภคของคนในชุมชน 
๓. ปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตแบบ 
    เพียงพอตามแนวทางพระราชด าริ 
๔. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบก าจัด 
    ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  น้ าเสียและมลพิษต่างๆ 
๕. ส่งเสริมและรณรงค์การปลูกป่า 
 

๘ ๔๙๑,๓๕๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๔.พัฒนาสังคมส่งเสริม             
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
และสาธารณสุข 

๑. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 
    โรคโดยเน้นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 

๙๗ ๑๑,๕๖๙,๓๖๖.๙๖ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๕.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
๒. พัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่  น่าท างาน 
 

๘๙ ๕๖,๒๗๙,๓๓๖ งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม ๒๔๔ ๒๐๕,๓๘๙,๔๘๗.๕๔  
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๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑. การก่อสร้าง  ปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน   
    สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
๒.  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปา 
     หมู่บ้าน 
๓.  การขยายเขต  ปรับปรุง  บ ารุงติดตั้งไฟฟ้า 
๔.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค   
     และการเกษตร 
 

๘๕ ๖๑,๙๒๐,๔๗๖ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  สาธารณสุข 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ  อนามัย    
   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
๓.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๔. การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ  และสังคม 
    สงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ  
   ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์ 
๕.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

๕๗ ๖๙๘,๖๔๑ งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๓.  ยุทธศาสตร์          
การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษา 
   ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรองดอง   
   สามัคคีของประชาชน 
 

๑๑ ๒,๒๗๒,๗๕๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และผลิตภัณฑ์ 
    ชุมชน 
๒. พัฒนาการเกษตร  และเกษตรปลอดภัยและ 
   อินทรีย์ 
๓.  ส่งเสริมกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ 
 

๒๒ ๑,๖๙๓,๗๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกป่าพ้ืนที่สีเขียว 
๓. การบริหารจัดการขยะ   สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย   
    ความสะอาดของชุมชน 
๔. การป้องกันอุทกภัย  และภัยธรรมชาติ 
 

๙ ๑,๑๑๖,๔๔๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑. การดูแล  รักษา  อนุรักษ์ และส่งเสริม 
   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นและวันส าคัญของชาติ 
๒. ส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม   และศีลธรรม             
   อันดีงามของครอบครัว  ท้องถิ่น 
 
 

๑๙ ๑,๖๕๐,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
   การสื่อสารให้เป็นองค์กรแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรโดย ยึดหลักการบริหาร 
    จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
    จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม 
๔. พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ 
    น่าปฏิบัติงาน 
 

๓๕ ๓๖,๓๓๒,๘๔๕ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๘.  ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  คอร์รัปชั่น          
อย่างยั่งยืน 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิด 
    การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม                          
    ในการป้องกันและปราบการคอร์รัปชั่นใน 
    หน่วยงานของรัฐ 
 

- - งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม ๒๓๘ ๑๐,๕๖๘,๔๘๕  



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
              ๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

๒. การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 

๓. การขยายเขต  ปรับปรุง  บ ารุงติดตั้งไฟฟ้า 

๔. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  
และการเกษตร 

 

๗๐ ๔๕,๑๔๗,๓๘๘.๘๒ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  สาธารณสุข 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ  อนามัย    
   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
๓.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๔. การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ  และสังคม 
   สงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ   
   ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์  
                             

 

 

๕๔ ๑,๒๕๓,๗๐๑.๘๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๓.  ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาด้านการ 
จัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑. การป้องกันและบรรเทา          สาธารณ
ภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม     การ
ปรองดอง  สามัคคีของประชาชน 
 

๑๑ ๒,๓๖๐,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน            
ตามแนวพระราชด าริ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

 ๑. ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๒. พัฒนาการเกษตร  และเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์ 
๓.  ส่งเสริมกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ 
 

๑๓ ๒,๒๙๔,๐๐๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  ส่งเสริมและรณรงค์  ปลูกป่า  
พ้ืนที่สีเขียว 
๓. การบริหารจัดการขยะ   สิ่งปฏิกูล  
น้ าเสีย  ความสะอาดของชุมชน 
๔. การป้องกันอุทกภัย  และภัย
ธรรมชาติ 

 

๕ ๕๕๓,๔๘๒.๕๐ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑. การดูแล  รักษา  อนุรักษ์ และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ  
วันส าคัญของชาติ 

๒. ส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  
และศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว  
ท้องถิ่น 
๓.  ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจ า
ต าบล 

 

๑๔ ๒,๙๔๐,๐๐๐  



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น
องค์กรแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ประชาชนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เหมาะสม 
๔. พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่
ปฏิบัติงานให้น่าอยู่น่าปฏิบัติงาน 
๕. ร่วมมือกับองค์กรและสถาบัน
พระปกเกล้า 
 

๔๖ ๓๙,๗๑๘,๙๖๑ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๘.  ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  คอร์รัปชั่น          
อย่างยั่งยืน 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และ
ประสานให้เกิดการเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยม     ในการป้องกัน
และปราบการคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงานของรัฐ 

๑ ๒๐,๐๐๐  

รวม ๒๑๔ ๙๔,๒๘๗,๕๓๔.๑๒  



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 ๕)    สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ด าเนินการและได้ ด าเนินการจริง   ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
     
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ าน
วน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

๑. การพัฒนาคนที่มีคุณภาพ ๙๐ ๔๙,๖๑๖,๔๕๘       ๕ ๒๙๑,๐๔๒       

๒. การพัฒนาการผลิต 
   ทางการเกษตร 

๑๘ ๑๙,๒๓๐,๐๐๐       ๖ ๔๑๐,๐๐๐       

๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ ๐ ๖๗๐,๐๐๐       ๖ ๒๕๐,๐๐๐       

๔.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

๔ ๒,๗๐๐,๐๐๐       ๐ ๐       

๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๑๖ ๙๒,๗๓๕,๐๐๐       ๒๒ ๒,๒๐๔,๕๐๐       
๖. การพัฒนาองค์กรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

๓๗ ๑๑๙,๑๒๐,๔๔๗       ๑๒ ๒,๙๗๕,๗๔๓       

๗.การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

๕ ๑,๒๔๓,๕๐๐       ๒ ๙๖,๕๐๐       

รวม ๒๗๐ ๒๘๕,๓๑๕,๔๐๕       ๕๓ ๖,๒๒๗,๘๘๕       

 
 
 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

          ๕)    สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและไดด้ าเนินการจริง   ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
           ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

  ๒๕ ๕๒,๕๗๗,๘๑๔.๕๘       ๔๓ ๒,๘๒๖,๘๗๕.๔๒     

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
สร้างรายได้และขยายโอกาส 
ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว  

  ๒๓ ๘๔,๔๗๑,๖๒๐       ๓ ๑๐๐,๓๘๐     

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  ๘ ๔๙๑,๓๕๐       ๑ ๑๔๘,๖๕๐     

๔.การพัฒนาสังคมสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

  ๙๗ ๑๑,๕๖๙,๓๖๖.๙๖       ๒๔ ๓,๙๖๑,๕๕๓,.๐๔     

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

  ๘๙ ๕๖,๖๗๙,๓๓๖       ๗ ๙๕๐,๙๖๔     

รวม   ๒๒๔ ๒๐๕,๓๘๙,๔๘๗.๕๔       ๗๘ ๗,๙๘๘,๔๒๒.๔๖     
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     ๕)    สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและไดด้ าเนินการจริง   ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
              ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

๑. การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     ๘๕ ๖๑,๙๒๐,๔๗๖       ๒๓ ๑,๙๗๕,๐๙๔   
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา สาธารณสุข  

    ๕๗ ๖๙๘,๖๔๑       ๑๒ ๔,๐๕๘,๘๕๙   

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    ๑๑ ๒,๒๗๒,๗๕๐       ๓ ๓๔๙,๒๕๐   

๔.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
พระราชด าริการเกษตรและการท่องเที่ยว 

    ๒๒ ๑,๖๙๓,๗๐๐       ๔ ๓๐๑,๒๐๐   

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๙ ๑,๑๑๖,๔๔๐       ๓ ๒๖๓,๕๖๐   

๖.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑๙ ๑,๖๕๐,๐๐๐       ๔ ๒๕๐,๐๐๐   

๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร     ๓๕ ๓๖,๓๓๒,๘๔๕       ๑๒ ๓๕๑,๑๕๕   
๘. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

    ๐ ๐       ๐ ๐   

รวม     ๒๓๘ ๑๐,๕๖๘,๔๘๕       ๖๑ ๗,๕๔๙,๑๑๘   
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๕)    สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและไดด้ าเนินการจริง   ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
    ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       ๗๐ ๔๕,๑๔๗,๓๘๘.๘๒       ๓๓ ๓,๓๑๒,๓๕๔.๑๘ 
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาสาธารณสุข    

      ๕๔ ๑,๒๕๓,๗๐๑.๘๐       ๑๑ ๑๒,๐๘๗,๕๙๘.๒๐ 

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย    

      ๑๑ ๒,๓๖๐,๐๐๐       ๒ ๑๙๐,๐๐๐ 

๔.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางพระราชด าริการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

      ๑๓ ๒,๒๙๔,๐๐๐       ๑ ด าเนินการโดยไม่ได้
ใช้งบประมาณ 

๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      ๕ ๕๕๓,๔๘๒,.๕๐       ๔ ๓๑๖,๕๑๗.๕๐ 

๖การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      ๑๔ ๒,๙๔๐,๐๐๐       ๒ ๓๐,๐๐๐ 

๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

      ๔๖ ๓๙,๗๑๘,๙๖๑       ๘ ๖๗๐,๐๓๔ 

๘.การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

      ๑ ๒๐,๐๐๐       ๑ ๒๐,๐๐๐ 

รวม       ๒๑๔ ๙๔,๒๘๗,๕๓๔.๑๒       ๖๒ ๑๖,๖๐๖,๕๐๘.๘๘ 
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๒.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒.๑  เดือนตุลาคม   ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม   ๒๕๖๑ 
    ๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด                        
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
และจังหวัดร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุน
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ( Ethanol)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุข  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า
บริการ  และการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ( Ethanol)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  
สาธารณสุข 
                          ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ด าเนินการ            
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกัน
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน  ( Ethanol)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด                 
ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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                          ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ การเกษตร และ          
การท่องเที่ยว  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า
บริการ  และการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ( Ethanol)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต             
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
พระราชด าริ  การเกษตร  และการท่องเที่ยว 
                          ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการ              
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด  ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้อง
กันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว   
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์       
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร ส่วนต าบลยางตลาด ด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol)             
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                       ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด                 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
ด้านการพัฒนาการรักษาความ มั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้อง
กันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
                         ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ พัฒนาการรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้
การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ( Ethanol)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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๒.๑. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ 
(ขององค์การบริหารส่วนต าบล        

ยางตลาด) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

๑. ยุทธศาสตร์            
ด้านความมั่นคง 

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ 

๑. เพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ 

๑. การพัฒนาคน 
สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑. การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่ประชาอาเซียน 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๒๒๘ ๑๑ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๒.ยุทธศาสตร์สร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

๒.สร้างคนให้มี
คุณภาพและ
พัฒนาคน 

๒.ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิต
อีสาน 

๒.การพัฒนาการผลิตทาง
การเกษตร 

๒.การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข 

๑๑๑ ๘ 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

๓.ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๓.สร้างสังคมและ
เศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็ง 

๓.ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย. 

๓.การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
และส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
แกละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๒๕ ๒ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๔.ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ 
 

๔.พัฒนาผ้าไหม
แพรวา และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๔.การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชด าริ  
การเกษตร  และการท่องเที่ยว 

๔๔ - 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ 
(ขององค์การบริหารส่วนต าบล        

ยางตลาด) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านสกา
รสร้างการเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

           
 
           -  

๕.การรักษาความ
มั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหาร
ภายใต้การ
บริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๕.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

๕.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๓ ๑ 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ            
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

                                
          - 

            
            - 

๖.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑๖ ๒ 

          
             - 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

                   
          -      

            
            - 

๗.การรักษาความมั่นคง
ภายใน และพัฒนาระบบ
บริหาร ภายใต้การบริหาร 
งานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๗.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

๖๙ ๑๑ 

 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

   
 ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ องค์การบริหารส่วนต าบล        

ยางตลาด) 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน 
ด าเนินการ

จริง 
            
                 - 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย            
และนวัตกรรม 

 
           - 

 
         - 

 
              - 

๘. การป้องกันและปราบปราม           
    การทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

๒ - 

 
                - 

๙.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
           - 

 
         - 

 
              - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
                - 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 
 

 
           - 

 
         - 

 
              - 

 
- 

 
- 

 
- 

 รวม ๕๑๘ ๓๕ 

 
                   ๑) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน    ๓๕  โครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งหมด   ๕๑๘   โครงการ 
   ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๕๑๘   โครงการ   ด าเนินการจริง  ๓๕   โครงการ   หรือคิดเป็นร้อยละ  ๖.๗๕  ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม  
                           แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑) 
   ๓) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริฯ  และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  
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๓. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓.๑   คร้ังท่ี ๑   วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
   ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - ๑๑ ๑,๑๒๕,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ                
                    ชีวิต การศึกษา  สาธารณสขุ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  สาธารณสุข 

การศึกษา,  งบกลาง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๘ ๖,๒๘๕,๑๙๓.๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ  
                     ชุมชน/สังคม และการรักษา 
                     ความสงบเรยีบรอ้ย  

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด - ๒ ๒๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
                     ตามแนวพระราชด าร ิ              
                     การเกษตร และการท่องเท่ียว 

เศรษฐกิจชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ                    
การเกษตรฯ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหาร 
                     จัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร 
                     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาตฯิ 

เคหะและชุมชน กองสวัสดิการฯ - ๑ ๘๑,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม     
          จารตี  ประเพณ ี และภมูปิญัญาท้องถ่ิน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ     
การศาสนา วัฒนธรรมฯ
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - ๒ ๑๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗   การพัฒนาด้านการบริหาร 
                     จัดการองค์กร 

การบริหาร                     
จัดการองค์กร 

บริหารงานท่ัวไป, 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

- ส านักปลัด                         
- กองช่าง 

- ๑๑ ๒๙๙,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การป้องกันและปราบปรามการ  
                     ทุจรติ  คอรร์ปัช่ันอยา่งย่ังยนื 

ป้องกันและปราบ          
ปรามการทุจริตฯ 

- - - - - 

รวม ๓๕ ๗,๘๒๕,๓๙๓.๒๔ 
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๓.๑.๗   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖) 
  

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และ
เสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล/
วอลเลย์บอลขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
 

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เยาวชนในพื้นท่ีและ
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่าง           
ให้เกิดประโยชน์ 
 

เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 
 

๒๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากบ้านพัก
เด็กและครอบครัว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รวม ๒๐,๐๐๐ 
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                                             ส่วนที่ ๓ 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

 
 แบบท่ี ๑   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน               
            ยุทธศาสตร์แล้ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :    องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด   
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



แบบท่ี ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          

       ค าชี้แจง : แบบท่ี ๒   เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน        
                      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลา            
                      ในการติดตามและรายงานผล ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

         ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         ๒.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน :  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด     

                     ด าเนินการรายงานผลเป็นรอบ  ๖  เดือน    (ต้ังแต่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๐  –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑)                              
ส่วนที่  ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๒๒๗ ๔๗๓,๒๕๗,๙๒๕ ๒๒๗ ๑,๔๑๙,๗๗๓,๓๒๑ ๒๒๗ ๒,๓๖๖,๒๘๘,๗๑๗ ๒๒๗ ๓,๓๑๒,๘๐๔,๑๑๓ ๒๒๗ ๔,๒๕๙,๓๑๙,๕๐๙ 

๒.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  การศึกษา  
สาธารณสุข 

๑๐๙ ๓๐,๐๗๔,๙๑๖.๖๐ ๑๐๙ ๓๐,๐๗๔,๙๑๖.๖๐ ๑๐๙ ๓๐,๐๗๔,๙๑๖.๖๐ ๑๐๙ ๓๐,๐๗๔,๙๑๖.๖๐ ๑๐๙ ๓๐,๐๗๔,๙๑๖.๖๐ 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

 จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

๒๕ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๒๕ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๒๕ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๒๕ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๒๕ ๓,๙๙๕,๙๙๙ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนว 
พระราชด าริการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

๔๐ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๔๐ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๔๐ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๔๐ ๓,๙๙๕,๙๙๙ ๔๐ ๓,๙๙๕,๙๙๙ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากร   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๒๓ ๓,๒๐๙,๙๙๘ ๒๓ ๓,๒๐๙,๙๙๘ ๒๓ ๓,๒๐๙,๙๙๘ ๒๓ ๓,๒๐๙,๙๙๘ ๒๓ ๓,๒๐๙,๙๙๘ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑๖ ๒,๙๔๙,๙๙๙ ๑๖ ๒,๙๔๙,๙๙๙ ๑๖ ๒,๙๔๙,๙๙๙ ๑๖ ๒,๙๔๙,๙๙๙ ๑๖ ๒,๙๔๙,๙๙๙ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๗.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการองค์กร 

๕๗ ๔๕,๓๙๖,๙๙๙ ๕๗ ๔๕,๓๙๖,๙๙๙ ๕๗ ๔๕,๓๙๖,๙๙๙ ๕๗ ๔๕,๓๙๖,๙๙๙ ๕๗ ๔๕,๓๙๖,๙๙๙ 

๘.  ยุทธศาสตร์
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  
คอร์รัปช่ัน          
อย่างยั่งยืน 
 

๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔๙๙ ๕๖๓,๐๔๑,๘๓๕.๖๐ ๔๙๙ ๕๖๓,๐๔๑,๘๓๕.๖๐ ๔๙๙ ๕๖๓,๐๔๑,๘๓๕.๖๐ ๔๙๙ ๕๖๓,๐๔๑,๘๓๕.๖๐ ๔๙๙ ๕๖๓,๐๔๑,๘๓๕.๖๐ 

 
 



 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑   
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ         
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ           
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

๙ ๓.๙๔ ๒ ๐.๘๗ ๒๑๗ ๙๕.๑๗ - - ๑ ๐.๔๓ ๑๑ ๔.๘๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  การศึกษา  
สาธารณสุข 
 

๘ ๗.๒๐ - - ๑๐๓ ๙๒.๗๙ - - ๒ ๑.๘๐ ๘ ๗.๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์          
การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

๒ ๘.๐๐ - - ๒๓ ๙๒.๐๐ - - - - ๒ ๘.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนว 
พระราชด าริ
การเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

 

- - - - ๔๔ ๑๐๐ - - ๔ ๑๐.๐๐ - - 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ         
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน            
การบริหารจัดการ 
อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑ ๔.๓๔ - - ๒๒ ๙๕.๖๕ - - - - ๑ ๔.๓๔ 

๖.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณี   
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๒ ๑๒.๕๐ - - ๑๔ ๘๗.๕๐ - - - - ๒ ๑๒.๕๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
องค์กร 
 

๑๑ ๑๕.๙๔ - - ๕๘ ๘๔.๐๕ - - ๑๒ ๑๐๐ ๑๑ ๑๕.๙๔ 

๘.  ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  คอร์รัปช่ัน          
อย่างยั่งยืน 
 
 

- - - - ๒ ๑๐๐ - - - - - - 

 
รวม 

 
๓๓ ๖.๓๗ ๒ ๐.๓๘ ๔๘๓ ๙๓.๒๔ - - ๑๙ ๑๐๐ ๓๕ ๖.๗๕ 
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      ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ งบประมาณ 

                ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย 

๑ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๙ 
   

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่  ๖ 
  

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ 
   

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ 
  

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  (โดยวิธีลาดยาง) สายหน้าวัด  หมู่ ๑๒ 
   

๑๗๕,๐๐๐ 
 

๑๗๕,๐๐๐ 

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๘ 
  

๑๗๕,๐๐๐ 
 

๑๗๕,๐๐๐ 

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๑๓ 
  

๑๗๕,๐๐๐ 
 

๑๗๕,๐๐๐ 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๘ 
   

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๐๔๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๔๕,๐๐๐ 
 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

     ๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๕ 
   

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๗ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุข 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

๑ 

ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๓ แห่ง และ ๕ ศพด. 
ตามหนังสือ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๑,๒ 
เดือน (ตุลาคม/ธันวาคม ๒๕๖๐) ๖๑ วันท าการ        ๒๒๙,๔๔๖.๖๒ 
เดือน (มกราคม/มีนาคม ๒๕๖๐) ๖๑ วันท าการ        ๒๒๙,๔๔๖.๖๒ 

 
 
 

๙๒๑,๕๔๘ 

 
 
 

๔๕๘,๘๙๓.๒๔ 

๒ 

อาหารกลางวัน  โรงเรียน  ๓  แห่ง  และ  ศพด.  ๕  แห่ง   

-  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา  จ านวน ๑๐๐  วันท าการ      ๒๒๘,๐๐๐  บาท 

-  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร                                              ๒๔๒,๐๐๐  บาท 

-  โรงเรียนบ้านดอนยูงวิทยายน                          ๑๙๔,๐๐๐  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว          ๙๕,๐๐๐  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง              ๓๐,๐๐๐   บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี                ๙๒,๕๐๐  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง    ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง                ๔๕,๐๐๐  บาท 

             
 
 
 

๑,๓๒๘,๐๐๐  
 

   
 
 
 

 ๑,๐๓๖,๕๐๐  
 

๓ 

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล/
วอลเลย์บอลขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชน 

๐ ไม่ได้ใช้
งบประมาณได้รับ
การสนับสนุนจาก
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๓๗๖,๘๐๐ 
๕ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ 
๖ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๗๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 
๗ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ยางตลาด  (๔๐%) ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ 
๘ อุดหนุนส าหรับด าเนินโครงการสาธารณสุขในพระราชด าริฯ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๑,๖๖๑,๕๔๘ ๖,๒๘๕,๑๙๓.๒๔ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
๑ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๒ โครงการบริหารและจัดการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
                                                 - - - 

รวมงบประมาณ - - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
๑ ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒๐๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
๑ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอยขนาด ๔ ที่นั่ง  จ านวน  ๒  ชุด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี  ระดับ ๓-๖ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 
๓ ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น ขนาด  ๒  ก๊อก  จ านวน  ๒ ชุด ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๔ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน ๒ ชุด ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๕ ค่าจัดซื้อและเติมน้ ายาถังดับเพลิง (วัสดุเครื่องดับเพลิง) ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๖ โครงการประชาสัมพันธ์และบริการจัดเก็บภาษี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book   (กองคลัง) ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
๘ โครงการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๗,๘๐๐ 
๙ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน  (กองคลัง) ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๑๐ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  ๑  ชุด  (กองช่าง) ๓๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
๑๑ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  กระดาษ A๓ จ านวน ๑ ชุด ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๘๐,๔๐๐ ๒๙๙,๒๐๐ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอร์รัปชั่นอย่างย่ังยืน 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
 - - - 

รวมงบประมาณ - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๔๔๖,๙๔๘ ๗,๗๘๕,๓๙๓.๒๔ 
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๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑,๐๔๕,๐๐๐ ๒.๒๐ - - ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๒.๒๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  
สาธารณสุข 

๖,๒๘๕๑๙๓.๒๔ ๒๐.๘๔ - - ๖,๒๘๕๑๙๓.๒๔ ๒๐.๘๔ 

๓.  ยุทธศาสตร์          
การพัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๒๕,๐๐๐ ๐.๖๒ - - ๒๕,๐๐๐ ๐.๖๒ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘๑,๐๐๐ ๒.๕๒ - - ๘๑,๐๐๐ ๒.๕๒ 

๖.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๑.๖๙ - - ๕๐,๐๐๐ ๑.๖๙ 

๗.  ยุทธศาสตร์              
การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการองค์กร 

๒๙๙,๒๐๐ ๐.๖๓ - - ๒๙๙,๒๐๐ ๐.๖๓ 

๘.  ยุทธศาสตร ์       
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

- - - - - - 

 
 รวม 

๗,๗๘๕,๓๙๓.๒๔ ๑.๓๘ - - ๗,๗๘๕,๓๙๓.๒๔ ๑.๓๘ 
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ผลการติดตามและประเมิน 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๕๑๘ - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑๕ ๒๒.๒๐ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑๕ ๒๒.๒๐ 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) 

๓๓ ๖.๓๗ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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ส่วนที่  ๔   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆ  ก่อนหน้านี้  เพ่ือน าไปอธิบาย
ถึงสาเหตุที่การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด  ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  พบว่า  มีปัญหาในการด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖ ๑ – 
๒๕๖๔)  ดังนี้ 
          ๑. จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖ ๑ – ๒๕๖๔)   มีจ านวนมาก   ซึ่งจากรายงานการ
ติดตามฯ  จะพบว่าในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีโครงการทั้งหมด  ๕๑๘  โครงการ  งบประมาณ จ านวน  ๕๖๕,๕๕๑,๘๓๕.๖๐. -บาท 
แต่โครงการที่ด าเนินการมีเพียง  ๓๓  โครงการ  จ านวนเงิน  ๗,๗๘๕,๓๙๓.๒๔. -บาท  และอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๒ 
โครงการ จ านวนเงิน  ๘๐,๐๐๐.-บาท   ซึ่งสถานการณ์เงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   มีจ านวน  ๒๑,๓๙๘,๑๔๑.๕๕ .-บาท   ซึ่งรวมเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลแล้ว  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี
ได้ครบทุกโครงการ 

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   จะสังเกตได้ว่าในการเสนอ
โครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  จะเสนอโครงการเฉพาะถนน  น้ า  ไฟฟ้า  ประปา  เป็นต้น  แต่จะไม่ให้ความส าคัญ            
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่นๆ  

๓.  การด าเนินงาน  ไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
ผู้บริหารจึงเห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สามารถ
ด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๖.๓๗   อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จะไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน   
เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 

๒. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดการประสานการปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  ไม่ทราบข้อมูลในการ
ด าเนินการตามโครงการในพ้ืนที่นั้นๆ 
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ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวงัว หมู่ที่  ๗ 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่ ๑๓ 
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โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะทางด้านการกีฬาฟุตบอล/วอลเลย์บอล 
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชน 
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 โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
ในปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ 
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โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ฯ  
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


