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น าเสนอโดย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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ค าน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   ข๎อ ๒๙   ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
ต๎องด าเนิน การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา แล๎วรายงานผล  และเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น   เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น   
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผย                
ไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด  จึงได๎
จัดท ารายงานเลํมนี้ขึ้น  เพื่อเสนอให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น  สภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณา
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘                   
และประกาศให๎ประชาชนทราบตามระเบียบตํอไป 
 
 
 

                                                                           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                        องค์การบริหารสวํนต าบลยางตลาด 
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สารบัญ 
 

                      หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ 

- ท่ีมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น            ๑-๒ 
 
ส่วนที่ ๒ 

- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา                 ๓-๕ 

- วิสัยทัศน์               ๖ 

- พันธกิจ                ๖ 

- จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา             ๖ 
 
ส่วนที่ ๓ 
        -  การประเมิน/ติดตามตนเอง              
             แบบท่ี ๑  แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท๎องถิ่นโดยตนเอง            ๗  

     แบบท่ี  ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น        ๘-๒๖ 
                      ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี                                        ๘-๒๖    
                       การเบิกจํายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘                  ๒๗  
                       ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                   ๒๘  
                       ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                              ๒๙  
ส่วนที่ ๔ 
       - สรุปการประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๙-๓๕ 

 
ภาคผนวก 
         -  แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
          -  ภาพถํายโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให๎ต๎องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งก าหนดไว๎ดังนี้ 
  ข๎อ ๒๘  ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย 

๑) สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ              

อีกหนึ่งคนท าหน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข๎อ ๒๘  ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสองปี  และอาจได๎รับการคัดเลือกอีกได๎ 
ซึ่งตามระเบียบข๎อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาดได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด ประกอบด๎วย 
                     ๑.  นายทรงศิลป์   ภูกาสอน             ผู๎ทรงคุณวุฒิ                     ประธาน กรรมการ 
  ๒.  นายวุฒิพันธุ์  หัสดี                ผู๎แทนสมาชิกสภาฯ           กรรมการ 
  ๓.  นายเรืองชัย  ภูพันธ์หงษ์                  ผู๎แทนสมาชิกสภาฯ          กรรมการ 
                     ๔.  นายสมเพศ  ศรีกุตา                       ผู๎แทนสมาชิกสภาฯ          กรรมการ 
  ๕.  นายสมประสงค์       ภูเจดีย์         ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น          กรรมการ 
  ๖.  นางอรุณี               ใจแก๎ว           ผูแ๎ทนประชาคมท๎องถ่ิน          กรรมการ 
  ๗.  นายพิสิฐ์                สุนทรชัย ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง        กรรมการ 
  ๘.  นางสาวปาริฉัตร       พุทธกาล ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง        กรรมการ  
           ๙. นางฐิตินันท์              วิชาสวัสดิ์      ผู๎อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
  ๑๐. นางวิภาพร             ผลเรือง             ผู๎ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
                      ๑๑. นายไชยวุธ             นระแสน หัวหน๎าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นางเสาวณีย์           ชินโณ              จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ            ผู๎ชํวยเลขานุการ 
                     ๑๓. นายเตชธรรม          ภูผานิล           ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ        ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ข๎อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้  

๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร

ท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ข๎อ ๓๐  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจมอบให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรํวม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได๎ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดท ารํางข๎อก าหนด ขอบขํายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

๒) ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติข๎อก าหนด ขอบขํายและรายละเอียดของงาน  
๓) หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรํวมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
๔) ให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือรํวมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล ตํอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 

๕) ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ   
โดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให๎ปิดประกาศ                  
โดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

ข๎อ ๓๑   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยสํวนรวมและเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์กรปกครอง             
สํวนท๎องถิ่น สอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให๎มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ตามความเหมาะสม 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท๎องถิ่นนั้น มีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะชี้ให๎เห็น            
ถึงผลการด าเนินงานแผนที่ได๎วางไว๎ วําสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได๎ตั้งไว๎หรือไมํ มากน๎อยเพียงใด              
และติดขัดหรือมีอุปสรรคด๎านใดบ๎าง ที่ท าให๎การด าเนินงานไมํประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎ตรงตามความต๎องการหรือไมํ อยํางไร  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นหลัก  เนื่องจากได๎ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และ
งบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข๎าใจได๎งําย 
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                                                  ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                           
แนวทางการพัฒนา ๑. แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท๎า           
                                   และทํอระบายน้ า                                                                                    

๒. แนวทางการพัฒนา  ขยายเขต  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้า และติดตั้ง 
                                   ไฟฟ้าสาธารณะ  พร๎อมจัดหาอุปกรณ์                                                         

๓. แนวทางการพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ๔. ติดตั้งระบบโทรศัพท/์โทรสาร และบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได๎รับ                            
                                   อยาํงถ๎วนหน๎า 
 ๕. กํอสร๎างและพัฒนาระบบชลประทานให๎เพียงพอตํอความต๎องการ  
 ๖. การลงลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน  
 ๗. การลงทุนการบริการและการใช๎ประโยชน์  ICT  
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว                                                                                

    แนวทางการพัฒนา   ๑. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบพอเพียง 
                       ๒. พัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพในการน าภูมิปัญญาและความคิดสร๎างสรรค์ในการ  
                                      พัฒนาชุมชน     

                       ๓. พัฒนาการเกษตรสูํเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
    ๔. เชื่อมโยงด๎านการค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎านและกลุํมประเทศอาเซียน  

๕. สํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ  
    การแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเตรียมพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
๖. เสริมสร๎างเพิ่มทักษะอาชีพให๎ครัวเรือนและกลุํมอาชีพ 
๗. สนับสนุนกลุํมอาชีพ 
๘. พัฒนาศักยภาพเพ่ือให๎พร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการค๎าเสรีและการเข๎า  
    สูํประชาคมอาเซียน 
๙. สนับสนุนเพื่อสร๎างโอกาสทางการค๎าการการลงทุน   ระบบตลาดการค๎าเสรีและ      
    การเข๎าสูํเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
๑๐. การพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นแหลํงทํองเทียวที่ส าคัญ 
๑๑. การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ๑. สร๎างจิตส านึก  ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   ๒. บริหารจัดการจัดการแหลํงน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค  บริโภคของคนในชุมชน 
   ๓. ปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให๎ใช๎ชีวิตแบบเพียงพอตามแนวทางพระราชด าริ 

๔. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย                   
    และมลพิษตํางๆ 
๕. สํงเสริมและรณรงค์การปลูกป่า 
๖.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอาเซียน  
๗. การลงทุนด๎านการบริหารจัดการน้ า 
๘. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   พัฒนาสังคมให้สงบสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และส่งเสริม             
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  และสาธารณสุข    
แนวทางการพัฒนา ๑. สํงเสริมให๎ชุมมีความรู๎และทักษะในการป้องกัน  ลดความสูญเสียที่เกิดจาก                      
                                  สาธารณภัย 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพ และการประสานงานในการป้องกันและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
    ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
๓. สํงเสริมและสนับสนุนสังคมให๎มีความเข๎มแข็ง  มั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สิน 
๔. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนพร๎อมยกระดับเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

   ๕. แนวทางอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณี  และวันส าคัญของชาติ 
   ๖. แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

๗. แนวทางการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  ผู๎สูงอายุ  คนพิการและ 
    ผู๎ด๎อยโอกาส 
๘. แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทําเทียม 
    คุณภาพชีวิต  และกองทุนสตรี 

   ๙. แนวทางการพัฒนาสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๑๐ . แนวทางการพัฒนาศึกษาทุกระดับ  และสํงเสริมการเรียนรู๎ 

๑๑. แนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่นและ                    
      สังคมสงเคราะห์ 

   ๑๒. พัฒนาภาคการศึกษาในพื้นที่รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

                               ๑๓.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชนทุกเพศวัยมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 

  
                             ๑๔.  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโดยเน๎นปัญหาสาธารณสุข                  
                                    ในพ้ืนที่ 
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                             ๑๕.  สํงเสริม การรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให๎ถูกสุขลักษณะ 
                             ๑๖.  สํงเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย 
                             ๑๗.  สํงเสริมด๎านหลักประกันคุณภาพ 
                             ๑๘.  พัฒนาด๎านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎  
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎เป็นองค์กรแบบบูรณาการ  
   ๓. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
   ๔. พัฒนาสถานที่ท างานให๎นําอยูํ  นําท างาน  
   ๕. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านระบบข๎อมูลท๎องถิ่น   

๖. สํงเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู๎ของผู๎บริหาร  พนักงานและลูกจ๎างในองค์กร  
๗. แนวทางการพัฒนาการให๎บริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและข้ันตอน              
    การให๎บริการประชาชน 
๘. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านระบบฐานข๎อมูลท๎องถิ่น 
๙. แนวทางการพัฒนา  ICT เพ่ือการบริหารจัดการในองค์กรและการให๎บริการ 
    ประชาชน 
๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ    
      ด๎วยการสร๎างความพร๎อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชน 
      เป็นศูนย์กลาง 
๑๑. ป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑๒. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐและเตรียมความพร๎อมบุคลากร  
      ภาครัฐเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
๑๓. ปรับโครงสร๎างภาษีท้ังระบบ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
๑๔. บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไมํได๎ใช๎งานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

                               ๑๕. ส ารวจทรัพย์สินราชการที่ใช๎ไมํได๎ 
 
 
                                      ************************************************ 
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วิสัยทัศน์ 

     “ พัฒนาท้องที่ให้ย่ังยืน จุดยืนประชาธิปไตย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ชุมชน ด ารงตนตามหลักธรรมาภิบาล 

ประสานงานการมีส่วนร่วม น ากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ” 

 

พันธกิจ (mission) 
   ๑ . ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท๎องถิ่น 

    ๒ . จัดสร๎างระบบสาธารณูปโภคให๎ครบถ๎วน 

    ๓ . สํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ โดยเน๎นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๔ . สํงเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

     ๕ . บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสม 

    ๖ . สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   ๑ . ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 

   ๒ . ท๎องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคอยํางเพียงพอตํอความต๎องการใช๎  

   ๓ . มีการท าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษมาใช๎ ลดรายจํายภาคเกษตรได๎ 

   ๔ . มีการสํงเสริมการประกอบกิจการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

   ๕ . มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมในท๎องถิ่น 

   ๖ . ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักทางสายกลาง 
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                                             ส่วนที่ ๓ 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
 
 แบบท่ี ๑   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยจะ 
             ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผน               
            ยุทธศาสตร์แล๎ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :    องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น    
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น    
๓.    มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น    
๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.    มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของท๎องถิ่นมาจัดท าฐานข๎อมูล    
๘.    มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถิ่น   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎อง 
       กับศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด   
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท๎องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไมํ   
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แบบท่ี ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          

       ค าชี้แจง : แบบท่ี ๒   เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน        
                      ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี  โดยมีก าหนดระยะเวลา             
                      ในการติดตามและรายงานผล ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

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

                     ด าเนินการรายงานผลเป็นรอบ  ๑  ปี    (ต้ังแตํ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)                              
ส่วนที่  ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  พ.ศ.๒๕๕๘ ปีท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๙ ปีท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๖๐ รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

๖๘ ๕๕,๔๐๔,๖๙๐ ๖๔ ๖๑,๑๕๑,๙๖๐ ๔๔ ๖๕,๓๕๔,๓๒๐ ๑๗๖ ๑๘๑,๙๑๐,๙๗๐ 

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ             
เพื่อสร๎างรายได๎และ
ขยายโอกาสด๎าน
การเกษตร และการ
ทํองเที่ยว 

๒๖ ๘๔,๕๗๒,๐๐๐ ๒๒ ๓,๕๖๖,๕๔๐ ๑๖ ๒,๒๖๕,๐๐๐ ๖๔ ๙๐,๔๐๓,๕๔๐ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

๙ ๖๔๐,๐๐๐ ๘ ๗๐๐,๐๐๐ ๘ ๔๗๐,๐๐๐ ๒๕ ๑,๘๑๐,๐๐๐ 

๔.พัฒนาสังคม           
สํงเสริม             
คุณภาพชีวิต  
การศึกษา และ
สาธารณสุข 

๑๒๑ ๑๕,๕๓๐,๙๒๐ ๙๓ ๘,๓๕๕,๐๐๐ ๘๒ ๑๒,๒๔๗,๖๐๐ ๒๙๖ ๓๖,๑๓๓,๕๒๐ 

๕.สํงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๙๖ ๕๗,๒๓๐,๓๐๐ ๔ ๖๐,๐๐๐ ๔ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๔ ๕๗,๓๕๐,๓๐๐ 

รวม ๓๒๐ ๒๑๓,๓๗๗,๙๑๐ ๑๙๑ ๗๓,๘๓๓,๕๐๐ ๑๕๔ ๘๐,๓๙๖,๙๒๐ ๖๖๕ ๓๖๗,๖๐๘,๓๓๐ 
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๔.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑   

พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปีท่ี ๒   

พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปีท่ี ๓   

พ.ศ.๒๕๖๐ 
รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนา 
    คน  สังคม   
    เศรษฐกิจ   
    และ 
   สิ่งแวดล๎อม 

๒๙๔ ๑๒๘,๘๐๕,๙๑๐ ๑๖๙ ๗๐,๒๖๖,๙๖๐ ๑๓๘ ๗๘,๑๓๑,๙๒๐ ๖๐๑ ๒๗๗,๒๐๔,๗๙๐ 

๒. การพัฒนา   
    การผลิต
ทางการเกษตร 

๒๖ ๘๔,๕๗๒,๐๐๐ ๒๒ ๓,๕๖๖,๕๔๐ ๑๖ ๒,๒๖๕,๐๐๐ ๖๔ ๙๐,๔๐๓,๕๔๐ 

๓.  การพัฒนา 
     ผ๎าไหม 
     แพรวา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๔. การพัฒนา  
    การ 
    ทํองเที่ยว 

๒๖ ๘๔,๕๗๒,๐๐๐ ๒๒ ๓,๕๖๖,๕๔๐ ๑๖ ๒,๒๖๕,๐๐๐ ๖๔ ๙๐,๔๐๓,๕๔๐ 

รวม ๓๒๐ ๒๑๓,๓๗๗,๙๑๐ ๑๙๑ ๗๓,๘๓๓,๕๐๐ ๑๕๔ ๘๐,๓๙๖,๙๒๐ ๖๖๕ ๓๖๗,๖๐๘,๓๓๐ 
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๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

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 

๑.การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

๔๓ ๖๓.๒๔ ๒ ๒.๙๔ ๒๓ ๓๓.๘๒ - - - - ๔๕ ๖๓.๒๔ 

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ             
เพื่อสร๎างรายได๎
และขยายโอกาส
ด๎านการเกษตร 
และการทํองเที่ยว 

๓ ๑๑.๕๔ - - ๒๒ ๘๔.๖๒ - - - - ๓ ๑๑.๕๔ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากร         
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

๑ ๑๑.๑๑ - - ๘ ๘๘.๘๙ - - - - ๑ ๑๑.๑๑ 

๔.พัฒนาสังคม           
ให๎สงบสุข และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
และสํงเสริม             
คุณภาพชีวิต  
การศึกษา และ
สาธารณสุข 

๒๔ ๑๙.๘๓ - - ๙๗ ๘๐.๑๗ - - - - ๒๔ ๑๙.๘๓ 

๕.สํงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๗ ๗.๒๙ ๑ ๑.๐๔ ๘๘ ๙๑.๖๗ - - - - ๘ ๘.๓๓ 

รวม ๗๘ ๒๔.๓๘ ๓ ๑.๘๓ ๒๓๘ ๗๔.๓๘ - - - - ๘๑ ๒๕.๓๑ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

โครงการ/กิจกรรม  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสํองสวําง
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๕ 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสํองสวําง        
สายหน๎าโรงเรียนหัวงัว หมูํ ๗,๘ 

๑๐๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณ ไมํเพียงพอ 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสํองสวําง           
ถนนวัดป่าหัวงัว หมูํ ๘ 

๓๙,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสํองสวําง           
วัดสวํางฯ-ครูเล็ก  หมูํที่ ๑๙ 

๕๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๗ บ๎านหัวงัว   สายซอยจ าปา 

๖๑,๑๖๐ ๖๑,๑๖๐ 
 

๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๗ บ๎านหัวงัว  สายแยกซอยจ าปา 

๓๘,๘๔๐ ๓๘,๘๔๐ 
 

๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายแยกบ๎านถาวร-ทรงไทย บ๎านหัวงัว หมูํ ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
บ๎านหัวงัว หมูํที่ ๗  สายแยกบ๎านถาวร -ทรงไทย 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
- 

เปลี่ยนแปลงจากสาย                   
หน๎าโรงเรียนหัวงัว 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายแสนสุข บ๎านหัวงัว หมูํ ๘ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒๙,๐๐๐ 

เปลี่ยนแปลงจากสาย                
คุณยายสวยบ๎านหัวงัว หมูํ ๘ 
โอนลด   ๗๑,๐๐๐  บาท 
โอนไปกํอสร๎างถนน  คสล.          
หน๎า อบต.ยางตลาด 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายไปบ๎านฮํองฮี บ๎านสวํางอารมณ์  หมูํ ๑๑ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

        
๙๖,๐๐๐ 

โอนลด   ๕๔,๐๐๐  บาท 
โอนไปกํอสร๎างถนน  คสล.          
หน๎า อบต.ยางตลาด 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
สาย ๑ (ผู๎ใหญํบ๎าน)  บ๎านดอนยูงน๎อย  หมูํ ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สาย ๒ (ผู๎ชํวยแปร) บ๎านดอนยูงน๎อย  หมูํ ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สาย ๓ เมร ุ บ๎านดอนยูง    หมูํที่  ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายซอย ๑-๒  บ๎านฮํองฮี  หมูํที ่๑๓ 

๒๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  

๑๕ 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายเชื่อมสัมพันธ์ บ๎านฮํองฮี   หมูํ ๑๓ -๑๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายบูรพา บ๎านจอมศรี  หมูํ ๑๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายประจิม  บ๎านจอมศรี  หมูํ ๑๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายประปา-ดอนปู่ตาบ๎านดอนยูง หมูํ ๑๖ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหมูํบ๎าน (อาจารย์พัชนี – อาจารย์ดวงจันทร์)              
บ๎านดอนยูง  หมูํ ๑๗ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐ 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายข๎างวัดสวํางอุทัยดอนยูง ข๎างเมรุ 
บ๎านดอนยูง   หมูํ ๑๗ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกษตรสมบูรณ์ บ๎านไทยเจริญ  หมูํ ๑๘ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 

โอนลด   ๓๔,๐๐๐  บาท 
โอนไปกํอสร๎างถนน  คสล.
หน๎า อบต.ยางตลาด 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน บ๎านดอนปอแดง               
หมูํ ๒๐ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ 

โอนลด   ๘๑,๐๐๐  บาท 
โอนไปกํอสร๎างถนน  คสล.
หน๎า อบต.ยางตลาด 

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายแยกคลองชลประทาน  บ๎านค๎อ  หมูํ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
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ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร            
สายคลองชลประทาน บ๎านอรํามมงคล หมูํ ๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดงบํอ-            
หนองขาม  บ๎านดงบํอ  หมูํ ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๒๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง                           
สายศรีประเสริฐ-จานเรือง บ๎านดงบํอ หมูํ ๑๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง-สายทิศตะวันตก 
บ๎านเปลือย  หมูํ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร               
สายกลางทุํง  บ๎านเปลือย  หมูํ ๕ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๒๙ โครงการกํอสร๎างถนนดินเพ่ือการเกษตร               
สายกลางทุํง  บ๎านยางน๎อย  หมูํ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๓๐ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร           
สายคลองชลประทานบ๎านดอนปอแดง                   
หมูํที่ ๒๐ 

๒๕๐,๐๐๐ - 

โอนลด   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปโครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  ม.
๖,๙,๑๐,๑๙,๒๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓๑ โครงการวางแผนสํงเสริมการเกษตร                  
“พระดาบส” (ปุ๋ยสั่งตัด) 

๓๐,๐๐๐ - 
โอนลด   ๕,๐๐๐  บาท 
โอนไปเงินเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส ์

๓๒ โครงการชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐ - 
โอนลด   ๑๕,๐๐๐  บาท 
โอนไปคําจ๎างเหมาบริการ (สวัสดิการฯ) 

๓๓ โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการ  และการ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๓๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
เครื่องยนต์ดีเซล ๑ เครื่อง  หมูํที่ ๙ 

๔๕,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๓๕ โครงการคําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย            
และสิ่งปฏิกูล 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๘,๖๕๐ 
 

๓๖ โครงการท๎องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์                      
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

๒๐,๐๐๐ - 
โอนลด   ๒๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปคําจ๎างเหมาบริการ (สวัสดิการฯ) 

๓๗ โครงการหมูํบ๎านจัดการตนเองด๎านอนามัย        
และสิ่งแวดล๎อม 

๓๐,๐๐๐ - 
โอนลด   ๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนไปคําจ๎างเหมาบริการ (สวัสดิการฯ) 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๓๘ โครงการอดุหนุนสถานศึกษา  ในพ้ืนที่ ๓ แหํง     
ในการด าเนินการป้องกันยาเสพติด 

๑๕,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๓๙ โครงการปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด                
แบบมีสํวนรํวมอยํางยั่งยืน 

๓๐,๐๐๐ ๒๑,๗๘๐     โอนลด   ๘,๐๐๐  บาท 
โอนไป คชจ.เดินทางไปราชการ 

๔๐ โครงการแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนการป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัย 

๔๐๐,๐๐๐ - โอนลด   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
โอนไป   
- คําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐๐,๐๐๐ 
- คําวัสดุผลิตน้ าประปา ๑๐๐,๐๐๐ 
- โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.
๓,๕,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓    ๒๐๐,๐๐๐ 

๔๑ โครงการบริหาร  และจัดการศูนย์ปรองดอง        
อบต.ยางตลาด 

๑๐๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๔๒ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุชํวงเทศกาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๔๓ โครงการด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์แพทย์

ฉุกเฉิน อบต.ยางตลาด 
๔๐,๐๐๐  ๓๙,๗๐๐  

๔๔ คําใช๎จํายในการปรับปรุงที่พักอาศัยผู๎พิการ ๓๐,๐๐๐ - โอนลด   ๓๐,๐๐๐  บาท   โอนไป
คําจ๎างเหมาบริการ   (สวัสดิการฯ) 

๔๕ โครงการคําใช๎จํายในการฝึกอบรมสร๎างทัศนคติ           
การด ารงชีวิตของผู๎พิการ 

๒๐,๐๐๐ - โอนลด   ๒๐,๐๐๐  บาท   โอนไป
คําจ๎างเหมาบริการ   (สวัสดิการฯ) 

๔๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ  
และผู๎ด๎อยโอกาส 

๓๐,๐๐๐ - โอนลด   ๓๐,๐๐๐  บาท   โอนไป
คําจ๎างเหมาบริการ   (สวัสดิการฯ) 

๔๗ โครงการรํวมมือการปฏิบัติ  สภ. ยางตลาด          
แก๎ไขปัญหาชุมชน 

๕๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๔๘ โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ๒๘๗,๕๐๐ ๑๖๕,๐๐๐  
๔๙ โครงการคํายคุณธรรมสํงเสริมกิจกรรมเด็ก          

และเยาวชน 
๓๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ

ไมํเพียงพอ 

๕๐ โครงการแขํงขันกีฬามวลชนเพื่อการปรองดอง ๗๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๕๑ โครงการจัดหาวัสดุกีฬา ๕๕,๐๐๐ 
 

๕๕,๐๐๐  
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๕๒ โครงการอุดหนุนอ าเภอยางตลาดสร๎างภูมิค๎ุมกัน            
ของสังคมมิติวัฒนธรรม 

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๕๓ โครงการมอบทุนการด าเนินชีวิตเพ่ือเด็กท่ีมีฐานะ
ยากจน 

๓๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๕๔ โครงการจัดตั้งศูนย์สํงเสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะเฉลิมพระเกียรติฯ 

๕๐,๐๐๐ - ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๕๕ โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพัฒนาสตรี       
และครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ - โอนลด   ๕๐,๐๐๐  บาท             
โอนไปคําจ๎างเหมาบริการ (สวัสดิการฯ) 

๕๖ โครงการอุดหนุนกลุํมสตรีต าบลยางตลาด ๓๐,๐๐๐ - โอนลด   ๓๐,๐๐๐  บาท             
โอนไปคําจ๎างเหมาบริการ (สวัสดิการฯ) 

๕๗ โครงการควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๕๘ โครงการคําหัวน้ ายาเคมีก าจัดยุง 
 

๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

๕๙ โครงการคําทรายก าจัดน้ ายูงลาย 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐  

๖๐ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขทุกหมูํ 

๒๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐  

๖๑ โครงการเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยโรคเอดส์ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๖๒ โครงการนิทรรศการทางวิชาการ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
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๖๓ โครงการคําอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
๕  แหํง  
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๔๖๘,๔๔๐ 
 

๖๐,๗๖๐ 
๑๑๗,๖๐๐ 
๑๓๗,๒๐๐ 
๑๐๙,๗๖๐ 

             ๔๓,๑๒๐ 

๔๑๗,๔๒๙.๐๓ 
 

๖๐,๖๒๘.๘๗ 
๑๑๗,๓๔๖.๒๐ 
๑๓๖,๙๐๓.๙๐ 
๑๐๙,๕๒๓.๑๒ 

๔๓,๐๒๖.๙๔ 

 

๖๔ โครงการคําอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๓  แหํง 
โรงเรียนฮํองฮีวิทยา 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
โรงเรียนชุมชนดอนยูง 

๕๘๐,๕๘๐ 
๒๐๕,๖๖๐ 
๒๔๒,๐๖๐ 

          ๑๓๒,๘๖๐ 

๕๘๐,๑๙๔.๐๑ 
๒๐๕,๕๒๓.๒๗ 
๒๔๑,๘๙๙.๐๗ 
๑๓๒,๗๗๑.๖๗ 

 

 

๖๕ โครงการคําอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
๕  แหํง  
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๓๓๘,๔๐๐ 
 

๑๗๓,๖๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๓๙๒,๐๐๐ 
๓๑๓,๖๐๐ 

          ๑๒๓,๒๐๐ 

๓๓๘,๔๐๐ 
 

๑๗๓,๖๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๓๙๒,๐๐๐ 
๓๑๓,๖๐๐ 
๑๒๓,๒๐๐ 

 

๖๖ โครงการคําอาหารกลางวัน  โรงเรียน                  
จ านวน  ๓  แหํง 
โรงเรียนฮํองฮีวิทยา 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
โรงเรียนชุมชนดอนยูง 

๑,๒๗๖,๐๐๐ 
 

๔๕๒,๐๐๐ 
๕๓๒,๐๐๐ 

          ๒๙๒,๐๐๐ 

๑,๒๗๖,๐๐๐ 
 

๔๕๒,๐๐๐ 
๕๓๒,๐๐๐ 
๒๙๒,๐๐๐ 

 

๖๗ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๕  แหํง 
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๔๐๖,๓๐๐ 
 

๙๕,๒๐๐ 
๕๒,๗๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐ 
๑๑๙,๐๐๐ 

             ๓๗,๔๐๐ 

๔๐๖,๓๐๐ 
 

๙๕,๒๐๐ 
๕๒,๗๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐ 
๑๑๙,๐๐๐ 
๓๗,๔๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๖๘ โครงการอุดหนุนโครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียน
ฮํองฮีวิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๖๙ โครงการอุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน              
การสอน โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๗๐ โครงการอุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน            
การสอน ICT  โรงเรียนหัวงัววิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๗๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ ๕๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่  สตง.  ทักท๎วงข๎อบกพรํอง 

๗๒ โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟภายในชุมชน ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐  
๗๓ โครงการประกวดสรภัญญะ(ชิงถ๎วยพระราชทานฯ) ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  
๗๔ โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ - 

ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่  สตง.  ทักท๎วงข๎อบกพรํอง 

๗๕ โครงการประเพณีถวายเทียนเข๎าพรรษา ๔๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่  สตง.  ทักท๎วงข๎อบกพรํอง 

๗๖ โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล ๕ :  ชาวประชาเป็นสุข ๒๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณ
ไมํเพียงพอ 

๗๗ โครงการคําใช๎จํายในการจัดเตรียมงานรับรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๑๔๕ 

โอนลด   ๔๖๙,๘๕๕  บาท             
โอนไป  
- คชจ.ในการฝึกอบรม  ๔๐,๐๐๐ 
- คชจ.เดินทางไปราชการ ๕๓,๘๕๕ 
- คําวัสดุโฆษณาเผยแพรํ  ๓๐,๐๐๐ 
- คําจัดซื้อเต๎นท์ ๓ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ 
- คําจัดซื้อโต๏ะเอนกประสงค์๕๖,๐๐๐ 
- โครงการดันทํอลอด ม.๑๐           
                                ๑๐๐,๐๐๐ 
- โครงการวางทํอลอด ม.๓  ๙๐,๐๐๐ 

๗๘ โครงการพัฒนา  และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ๓๐๐,๐๐๐ ๒๔๔,๕๐๐  
๗๙ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 

(อุดหนุนอ าเภอยางตลาดศูนย์รวมข๎อมูลขําวสาร
จัดซื้อจัดจ๎างระดับอ าเภอ) 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

๘๐ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 
(อุดหนุนอ าเภอยางตลาดตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี) 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๘๑ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 
(อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บุญคูณลาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๘๒ โครงการจัดท า  และติดตามประเมินแผนพัฒนา
ต าบลและงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ ๒๖,๘๑๙ 
 

๘๓ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๕๐๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๘๔ โครงการด าเนินการจัดท าบัญชีด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์  (e-Laas) 

๑๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๘๕ โครงการประชาสัมพันธ์และบริการจัดเก็บภาษี 
๒๐,๐๐๐ - 

ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก             
ได๎ประสานการปฏิบัติโดยตรงกับ
ชุมชน 

๘๖ โครงการคําติดตั้งตู๎ติดผนังเก็บเอกสาร                         
ด๎านการเงิน-การคลัง 

๒๐๐,๐๐๐ ๙๒,๕๐๐ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

๘๗ โครงการปรับปรุงห๎องปฏิบัติงานหนํวยตรวจสอบ
ภายใน 

๑๕,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๘๘ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์          
ขนาด ๖ ล๎อ 

๒,๑๙๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๘๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพํนยาแบบใช๎แรงดัน
ของเหลวชนิดสะพายหลัง 

๖๕,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๙๐ โครงการอดุหนุนประเพณีลอยกระทง 

๑๐๐,๐๐๐ - 

โอนลด   ๙๒,๓๘๐  บาท             
โอนไป 
- คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ        
หอยโขํง ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า ๑ ตัว 
                       ๓๖,๓๘๐ บาท 
- คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ใช๎มอเตอร์
ไฟฟ้า ๒ ตัว         ๔๔,๐๐๐ บาท 
- คําจัดซื้อเครื่องปริ้น A๓ ๑๒,๐๐๐ 

๙๑ โครงการเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๙๒ โครงการวางและจัดท าผังชุมชน ๒๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 

๙๓ โครงการจัดท าคําพิกัดแนวเขตการปกครอง                    
อบต.ยางตลาด 

๒๐,๐๐๐ - 
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไมํเพียงพอ 
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โครงการ/กิจกรรม   ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

จัดสรร 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ คําจัดซื้อเต๎น  ๓  หลัง   ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐  
๒ คําจัดซื้อโต๏ะเอนกประสงค์  ๒๐  ตัว ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐  
๓ โครงการดันทํอลอดประปา  หมูํที่ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๙๖๕.๔๒  
๔ โครงการวางทํอลอดล าห๎วยเขายอด  หมูํที่ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  
๕ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๓ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๖ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๕ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๗ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๖ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๗ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๙ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๘ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  

๑๐ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๙ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๑๑ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๑๒ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๑ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๓ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๔ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๓ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๕ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๔ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๖ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๕ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๗ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๖ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๗ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๑๙ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๘ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๒๐ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๙ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๒๑ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๒๒ คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง                     

ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  ๑  ตัว 
๓๖,๓๘๐ ๓๖,๓๘๐ 

 

๒๓ คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน ๒  ตัว 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ 
 

๒๔ คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Ink Jet ส าหรับ
พิมพ์ A๓   

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
สายหน๎าส านักงาน อบต.ยางตลาด 

๒๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

รวม ๑,๑๒๘,๓๘๐ ๙๔๘,๒๕๕  
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสํองสวําง
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๕ 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๗ บ๎านหัวงัว   สายซอยจ าปา 

๖๑,๑๖๐ ๖๑,๑๖๐ 
 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๗ บ๎านหัวงัว  สายแยกซอยจ าปา 

๓๘,๘๔๐ ๓๘,๘๔๐ 
 

๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายแสนสุข บ๎านหัวงัว หมูํ ๘ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒๙,๐๐๐ 

เปลี่ยนแปลงจากสาย         
คุณยายสวย บ๎านหัวงัว หมูํ ๘ 

๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สายไปบ๎านฮํองฮี บ๎านสวํางอารมณ์  หมูํ ๑๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 
 

๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
สาย ๑ (ผู๎ใหญํบ๎าน)  บ๎านดอนยูงน๎อย  หมูํ ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สาย ๒ (ผู๎ชํวยแปร) บ๎านดอนยูงน๎อย  หมูํ ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สาย ๓ เมร ุ บ๎านดอนยูง    หมูํที่  ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายซอย ๑-๒  บ๎านฮํองฮี  หมูํที ่๑๓ 

๒๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายเชื่อมสัมพันธ์ บ๎านฮํองฮี   หมูํ ๑๓ –๑๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายบูรพา บ๎านจอมศรี  หมูํ ๑๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายประจิม  บ๎านจอมศรี  หมูํ ๑๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายประปา-ดอนปู่ตาบ๎านดอนยูง หมูํ ๑๖ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
หมูํบ๎าน (อาจารย์พัชนี – อาจารย์ดวงจันทร์)              
บ๎านดอนยูง  หมูํ ๑๗ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๕ 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายข๎างวัดสวํางอุทัยดอนยูง ข๎างเมรุ 
บ๎านดอนยูง   หมูํ ๑๗ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกษตรสมบูรณ์ บ๎านไทยเจริญ  หมูํ ๑๘ 

๑๕๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐  

๑๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน บ๎านดอนปอแดง               
หมูํ ๒๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑๙,๐๐๐ 

 

๑๘ โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายแยกคลองชลประทาน  บ๎านค๎อ  หมูํ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร            
สายคลองชลประทาน   บ๎านอรํามมงคล  หมูํ ๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดงบํอ-หนองขาม        
บ๎านดงบํอ  หมูํ ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง                           
สายศรีประเสริฐ-จานเรือง  บ๎านดงบํอ  หมูํ ๑๙ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง-สายทิศตะวันตก 
บ๎านเปลือย  หมูํ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร               
สายกลางทุํง  บ๎านเปลือย  หมูํ ๕ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๒๔ โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการ  และการ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
เครื่องยนต์ดีเซล ๑ เครื่อง 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒๖ โครงการดันทํอลอดประปา  หมูํที่ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๙๖๕.๔๒  
๒๗ โครงการวางทํอลอดล าห๎วยเขายอด  หมูํที่ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  
๒๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๓ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๒๙ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๕ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๐ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๖ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๓๑ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๗ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๒ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๘ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๓ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๙ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๓๔ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๓๕ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๑ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๖ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๗ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๓ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๔ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๓๙ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๕ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๔๐ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๖ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๔๑ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๗ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๔๒ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๘ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๓๑๐  
๔๓ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๑๙ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๔๔ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  หมูํที่  ๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๒๕๐  
๔๕ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             

สายหน๎าส านักงาน อบต.ยางตลาด 
๒๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

รวม ๓,๕๑๖,๐๐๐ ๒,๘๒๖,๘๗๕.๔๒  
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๒. การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ และขยายโอกาสด้านการเกษตร  และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการ  และการ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒ คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง  ใช๎มอเตอร์
ไฟฟ้า  จ านวน  ๑  ตัว 

๓๖,๓๘๐ ๓๖,๓๘๐  

๓ คําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน ๒  ตัว 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐  

รวม ๑๐๐,๓๘๐ ๑๐๐,๓๘๐  

 
๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการคําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย            
และสิ่งปฏิกูล 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๘,๖๕๐ 
 
 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๘,๖๕๐  

 
๔. พัฒนาสังคมให้สงบสุข  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา               

และสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด                
แบบมีสํวนรํวมอยํางยั่งยืน 

๓๐,๐๐๐ ๒๑,๗๘๐ 
 

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุชํวงเทศกาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๓ โครงการด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์แพทย์

ฉุกเฉิน อบต.ยางตลาด 
๔๐,๐๐๐ ๓๙,๗๐๐ 

 

๔ โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ๒๘๗,๕๐๐ ๑๖๕,๐๐๐  
๕ โครงการจัดหาวัสดุกีฬา ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐  
๖ โครงการอุดหนุนอ าเภอยางตลาดสร๎างภูมิค๎ุมกัน            

ของสังคมมิติวัฒนธรรม 
๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๗ โครงการควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๘ โครงการคําหัวน้ ายาเคมีก าจัดยุง ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  
๙ โครงการคําทรายก าจัดน้ ายูงลาย ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๒๕๐  

๑๐ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขทุกหมูํ 

๗๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
 

๑๑ โครงการเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยโรคเอดส์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๑๒ โครงการนิทรรศการทางวิชาการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๑๓ โครงการคําอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      

๕  แหํง  
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๔๖๘,๔๔๐ 
 

๖๐,๗๖๐ 
๑๑๗,๖๐๐ 
๑๓๗,๒๐๐ 
๑๐๙,๗๖๐ 

             ๔๓,๑๒๐ 

๔๑๗,๔๒๙.๐๓ 
 

๖๐,๖๒๘.๘๗ 
๑๑๗,๓๔๖.๒๐ 
๑๓๖,๙๐๓.๙๐ 
๑๐๙,๕๒๓.๑๒ 

๔๓,๐๒๖.๙๔ 

 

๑๔ โครงการคําอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๓  แหํง 
โรงเรียนฮํองฮีวิทยา 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
โรงเรียนชุมชนดอนยูง 

๕๘๐,๕๘๐ 
๒๐๕,๖๖๐ 
๒๔๒,๐๖๐ 

          ๑๓๒,๘๖๐ 

๕๘๐,๑๙๔.๐๑ 
๒๐๕,๕๒๓.๒๗ 
๒๔๑,๘๙๙.๐๗ 
๑๓๒,๗๗๑.๖๗ 

 

 

๑๕ โครงการคําอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
๕  แหํง  
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๓๓๘,๔๐๐ 
 

๑๗๓,๖๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๓๙๒,๐๐๐ 
๓๑๓,๖๐๐ 

          ๑๒๓,๒๐๐ 

๓๓๘,๔๐๐ 
 

๑๗๓,๖๐๐ 
๓๓๖,๐๐๐ 
๓๙๒,๐๐๐ 
๓๑๓,๖๐๐ 
๑๒๓,๒๐๐ 

 

๑๖ โครงการคําอาหารกลางวัน  โรงเรียน                  
จ านวน  ๓  แหํง 
โรงเรียนฮํองฮีวิทยา 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 
โรงเรียนชุมชนดอนยูง 

๑,๒๗๖,๐๐๐ 
 

๔๕๒,๐๐๐ 
๕๓๒,๐๐๐ 

          ๒๙๒,๐๐๐ 

๑,๒๗๖,๐๐๐ 
 

๔๕๒,๐๐๐ 
๕๓๒,๐๐๐ 
๒๙๒,๐๐๐ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑๗ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๕  แหํง 
ศพด. ม. ๑๒              
ศพด. ม. ๑๓, ๑๔ 
ศพด. ม. ๑๖, ๑๗ 
ศพด. ม. ๗, ๘ 
ศพด. ม. ๑๘ 

๔๐๖,๓๐๐ 
 

๙๕,๒๐๐ 
๕๒,๗๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐ 
๑๑๙,๐๐๐             

๓๗,๔๐๐ 

๔๐๖,๓๐๐ 
 
๙๕,๒๐๐ 
๕๒,๗๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐ 
๑๑๙,๐๐๐ 

๓๗,๔๐๐ 

 

๑๘ โครงการอุดหนุนโครงการห๎องสมุดมีชีวิตโรงเรียน
ฮํองฮีวิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๑๙ โครงการอุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน              
การสอน โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐ โครงการอุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน            
การสอน ICT  โรงเรียนหัวงัววิทยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๑ โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟภายในชุมชน ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐  
๒๒ โครงการประกวดสรภัญญะ(ชิงถ๎วยพระราชทานฯ) ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  
๒๓ คําจัดซื้อเต๎น  ๓  หลัง   ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐  
๒๔ คําจัดซื้อโต๏ะเอนกประสงค์  ๒๐  ตัว ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐  

รวม ๔,๑๗๒,๗๒๐ ๓,๙๖๑,๕๕๓.๐๔  
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๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ             

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการคําใช๎จํายในการจัดเตรียมงานรับรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๑๔๕ 
 

๒ โครงการพัฒนา  และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ๓๐๐,๐๐๐ ๒๔๔,๕๐๐  
๓ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 

(อุดหนุนอ าเภอยางตลาดศูนย์รวมข๎อมูลขําวสาร
จัดซื้อจัดจ๎างระดับอ าเภอ) 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

๔ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 
(อุดหนุนอ าเภอยางตลาดตามโครงการสนับสนุน        
การจัดงานรัฐพิธี) 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

๕ โครงการอุดหนุนหนํวยงานราชการ 
(อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บุญคูณลาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๖ โครงการจัดท า  และติดตามประเมินแผนพัฒนา
ต าบลและงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ ๒๖,๘๑๙ 
 

๗ คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดInk Jet ส าหรับพิมพ์ A๓   ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  
๘ โครงการติดตั้งตู๎ติดผนังเก็บเอกสารด๎านการเงิน–

การคลัง 
๒๐๐,๐๐๐ ๙๒,๕๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(เสนอกันเงินงบประมาณแล้ว) 

รวม ๑,๕๘๗,๐๐๐ ๙๕๐,๙๖๔  
รวมทั้งสิ้น ๙,๕๗๖,๑๐๐ ๗,๙๘๘,๔๒๒.๔๖  
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๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

๒,๘๒๖,๘๗๕.๔๒ ๕.๑๐ - - ๒,๘๒๖,๘๗๕.๔๒ ๕.๑๐ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ             
เพ่ือสร๎างรายได๎และ
ขยายโอกาสด๎าน
การเกษตร และการ
ทํองเที่ยว 

๑๐๐,๓๘๐ ๐.๑๒ - - ๑๐๐,๓๘๐ ๐.๑๒ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

๑๔๘,๖๕๐ ๒๓.๒๓ - - ๑๔๘,๖๕๐ ๒๓.๒๓ 

๔.พัฒนาสังคม           
ให๎สงบสุข และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  และ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา และ
สาธารณสุข 

๓,๙๖๑,๕๕๓.๐๔ ๒๕.๕๑ - - ๓,๙๖๑,๕๕๓.๐๔ ๒๕.๕๑ 

๕.สํงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ
ให๎มีประสิทธิภาพ 
 

๙๕๐,๙๖๔ ๑.๖๖ - - ๙๕๐,๙๖๔ ๑.๖๖ 

 
 รวม 

 
๗,๙๘๘,๔๒๒.๔๖ 

 
๓.๗๔ - - 

 
๗,๙๘๘,๔๒๒.๔๖ 

 
๓.๗๔ 
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ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 ๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ     
ที่ได้รับ 

งบประมาณ          
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ ขยายเขตไฟฟ้า หมูํที่ ๖,๙,๑๐,๑๕,๑๘  - - ๓๒๙,๙๓๔,๐๙ ๓๒๙,๓๒๔,๐๙ 

๒ กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ ๗,๘ 
(สายรอบบ๎าน) 

 - - 
๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ 

๓ กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่  ๑๒ 
(สาย ๓ เมร)ุ 

 - - 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔ กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ ๑๒ 
(สายตํอสะพาน) 

 - - 
๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ 

๕ กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่  ๑๑ 
(สายไปบ๎านฮํองฮี) 

 - - 
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๖ กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ ๑๒ 
(สายไปคลองชลประทาน) 

 - - 
๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

๗ คํากํอสร๎างวางทํอ คสล. หมูํที่ ๕  - - ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 

๘ กํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
หมูํที่ ๑๓,๑๔    - - ๑,๐๗๗,๐๐๐ ๑,๐๗๗,๐๐๐ 

๙ กํอสร๎างถนน คสล.  หมูํที่ ๒๐  - - ๙๔,๕๔๗ ๙๔,๕๔๗ 

๑๐ กํอสร๎างลานกีฬาเอนกประสงค์                
บ๎านฮํองฮี  หมูํที่ ๑๔ 

-  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๘๙,๐๐๐ 

รวม ๙ ๑ - ๖,๑๒๓,๕๔๗ ๖,๑๑๒,๕๔๗ 
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ส่วนที่  ๔   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  สรุปข๎อมูลปัญหาพร๎อมทั้งน าไปพิจารณารํวมกับข๎อมูลอื่นๆ  กํอนหน๎านี้  เพ่ือน าไปอธิบาย
ถึงสาเหตุที่การด าเนินงานไมํสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนที่ก าหนด  ตลอดจนเป็นข๎อมูลส าหรับที่จะใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไข
ให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด  พบวํา  มีปัญหาในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  
ดังนี้ 

๑. จ านวนโครงการที่มีอยูํในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  มีจ านวนมาก  ซึ่งจากรายงานการติดตามฯ  
จะพบวําในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  มีโครงการทั้งหมด  ๓๒๐  โครงการ  งบประมาณ จ านวน  ๒๑๓,๓๗๗,๙๑๐.-บาท แตํโครงการ         
ที่ด าเนินการมีเพียง  ๘๑  โครงการ   จ านวนเงิน  ๗ ,๙๘๘ ,๔๒๒.๔๖ .-บาท   ซึ่งสถานการณ์เงินประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด  มีจ านวน  ๒๗,๘๘๗,๑๒๑.๔๑.-บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล๎ว   
ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมูํบ๎านแตํละหมูํได๎เสนอเข๎ามาในแผนพัฒนาสามปีได๎ครบทุกโครงการ 

๒. ประชาชนยังไมํเข๎าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาสามปี  จะสังเกตได๎วําในการเสนอโครงการ           
ในการประชุมประชาคมหมูํบ๎าน  จะเสนอโครงการเฉพาะถนน  น้ า  ไฟฟ้า  ประปา  เป็นต๎น  แตํจะไมํให๎ความส าคัญ            
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด๎านอื่นๆ  

๓.  เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให๎องค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด จะมีหลายงวด ซึ่งบางครั้งมีการจัดสรรให๎ในชํวง 
ใกล๎สิ้นปีงบประมาณ  ท าให๎โครงการที่ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนไมํสามารด าเนินการได๎ทันเวลา   จ าเป็นต๎องกันเงินงบประมาณไว๎  
เบิกจํายเหลี่ยมปี ซึ่งท าให๎เกิดความลําช๎าในการด าเนินการตามโครงการตํางๆ 

๔.  การด าเนินงาน  ไมํสอดคล๎องกับแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินโครงการให๎ประชาชนทราบอยํางท่ัวถึง 
๒. การแตํงตั้งประชาคมท๎องถิ่น   รํวมเป็นคณะกรรมการชุดตํางๆ  เชํน  คณะกรรมการตรวจรับงานจ๎าง ฯลฯ                 

ยังขาดการประสานการปฏิบัติ  ท าให๎ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งไมํทราบข๎อมูลลํวงหน๎า  อาจสํงผลกระทบกับการบริหาร
จัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ  

          ๓.   การด าเนินการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรท าความเข๎าใจ  ชี้แจงรายละเอียด  และยุทธศาสตร์           
      การพัฒนาให๎ประชาชนได๎เข๎าใจ  เพ่ือให๎การเสนอโครงการกิจกรรมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา                  

  
ข้อเสนอเพื่อปฏิบัติ 
๑. เห็นควรแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยแตํงตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาดในพื้นที่ด าเนินการ                                     

เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อชํวยปฏิบัติงานในการติดตามการด าเนินตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. ส าเนาข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  และส าเนาแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด  ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 

ส่วนที่ ๔ 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่  ๓/๑   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
             
            ค าช้ีแจง :  แบบที่ ๓/๑   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

         ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         ๒.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน    :   องค์การบริหารสํวนต าบลยางตลาดด าเนินการรายงานผลเป็นรอบ ๑  ปี     
                                               (ต้ังแตํ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘)                           

ส่วนที่  ๒   ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน   และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

     

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
๑. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ๖๘ ๔๕ 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสร๎างรายได๎ 
    และขยายโอกาสด๎านการเกษตร          
    และการทํองเที่ยว 

๒๖ ๓ 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล๎อม 

๙ ๑ 

๔. พัฒนาสังคมให๎สงบสุข และมีความ     
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา และ
สาธารณสุข 

๑๒๑ ๒๔ 

๕. สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ 
    ภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ 

๙๖ ๘ 

รวม ๓๒๐ ๘๑ 
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ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงาน 
 ๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

 

แบบที่  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
             
            ค าช้ีแจง :  แบบที่ ๓/๒   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตํอการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

   ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
  เพศ - ชาย  จ านวน     ๗๘        ราย 

- หญิง  จ านวน     ๙๘        ราย 
 

  อายุ   - ต่ ากวํา   ๒๐   ปี   จ านวน    ๔      ราย                - ๒๐ – ๓๐ ปี        จ านวน    ๑๗   ราย                                   
                                 - ๓๑ – ๔๐ ปี        จ านวน    ๒๕      ราย             -  ๔๑ – ๕๐ ปี        จ านวน   ๔๙    ราย 
                               - ๕๑ – ๖๐  ปี        จ านวน    ๖๓      ราย              - มากกวํา  ๖๐  ปี    จ านวน   ๑๘   ราย 
 
 
  การศึกษา   -  ประถมศึกษา    จ านวน    ๖๕   ราย        - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา   จ านวน   ๕๐  ราย 

    -  อนุปริญญา หรือเทียบเทํา  จ านวน  ๒๕ ราย            - ปริญญาตรี       จ านวน   ๓๕   ราย 
     -  สูงกวําปริญญาตรี     จ านวน    -    ราย                - อ่ืนๆ              จ านวน     ๑    ราย 
 
 

  อาชีพ - รับราชการ              จ านวน     ๑๕      ราย       - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน     ๗     ราย 
   - ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว  จ านวน    ๓๒      ราย       - รับจ๎าง                  จ านวน    ๒๑    ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     ๖      ราย       - เกษตรกร              จ านวน    ๙๕     ราย     

- อ่ืนๆ    จ านวน    -    ราย 
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ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(ราย) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น   
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๕๙ ๓๓.๕๒ ๑๐๓ ๕๘.๕๒ ๑๕ ๘.๕๒ 
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕ ๒๕.๕๗ ๑๑๕ ๖๕.๓๔ ๑๖ ๙.๐๒ 
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๘ ๒๗.๒๘ ๑๐๓ ๕๘.๕๒ ๒๐ ๑๑.๓๗ 
๔)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๓๕ ๑๙.๘๙ ๑๑๘ ๖๗.๐๔ ๒๑ ๑๑.๙๓ 
๕)  ความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๘ ๑๕.๙๐ ๑๑๖ ๖๕.๙๐ ๔๐ ๒๒.๗๒ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๖ ๑๔.๗๘ ๑๑๗ ๖๖.๔๘ ๔๔ ๒๕ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา ๓๓ ๑๘.๗๖ ๑๑๙ ๖๗.๖๑ ๔๔ ๒๕ 
๘)  การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน ๓๑ ๑๗.๖๑ ๑๑๗ ๖๖.๔๘ ๒๘ ๑๕.๙๐ 
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘ ๒๗.๒๘ ๑๐๘ ๖๑.๓๗ ๒๐ ๑๑.๓๗ 

ภาพรวม ๒๒.๒๙  ๖๔.๑๔  ๑๕.๖๕ 

   

   หมายเหตุ :  โดยการสุ่มตัวอย่าง    แจกแบบประเมิน จ านวน   ๑๘๔  ชุด     จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน   จ านวน  ๑๗๖  ราย 

                      ผลการส ารวจคามพึงพอใจในการปฏบิตังิานขององค์การบรหิารสวํนต าบลยางตลาด  ในภาพรวม  ปรากฏวํา   ในจ านวน 

หัวข๎อประเด็น    ทั้ง  ๙   ข๎อ  น้ัน     เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ  ๒๒.๒๙    พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ   ๖๔.๑๔  และไม่พอใจอยู่ท่ี                    

ร้อยละ  ๑๕.๖๕ 
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๕.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑    การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

                     ๑)  ความพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๗.๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๓ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๑๕.๖ 
๕)  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๗ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๔.๖ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ๑๕.๖ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๒ 

ภาพรวม ๑๕.๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒    การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสร๎างรายได๎  และขยายโอกาสด๎านการเกษตร และการทํองเที่ยว 

                     ๑)  ความพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๙ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๗.๑ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๑๕.๙ 
๕)  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๙ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๕.๙ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ๑๖.๒ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๘ 

ภาพรวม ๑๕.๙๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

                     ๑)  ความพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๑๔.๘ 
๕)  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๕ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๖.๒ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ๑๖.๒ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๖ 

ภาพรวม ๑๕.๗๓ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔    มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ 

                     ๑)  ความพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๙ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๕.๘ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๑๔.๔ 
๕)  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๑ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๔.๒ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ๑๓.๙ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๔ 

ภาพรวม ๑๔.๕๘ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕    สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ 

                     ๑)  ความพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๑.๕ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๒ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๑.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ ๑๑.๕ 
๕)  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๑.๗ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๒.๔ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ๑๑.๖ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๑.๗ 

ภาพรวม ๑๑.๘๑ 
 
 
 

 

 



สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในแต่ละยุทธศาสตร ์
โดยการสุ่มตัวอย่าง   แบบประเมิน ยุทธศาสตร์ละ   จ านวน   ๑๗๖ ชุด   สรุปดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคะแนน ๐ - ๑๐ 

๐ 
(ราย) 

๑ 
(ราย)  

๒ 
(ราย) 

๓ 
(ราย) 

๔ 
(ราย) 

๕ 
(ราย) 

๖ 
(ราย) 

๗ 
(ราย) 

๘ 
(ราย) 

๙ 
(ราย) 

๑๐ 
(ราย) รวม 

๑ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม - - ๓ - ๕ ๑๖ ๖ ๒๖ ๕๗ ๑๒ ๕๓ ๑๗๘ 

๒ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม - - ๒ ๑ ๖ ๑๕ ๑๒ ๓๐ ๓๓ ๒๐ ๓๗ ๑๕๖ 

๓ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - - ๒ - ๖ ๑๗ ๑๑ ๓๐ ๓๐ ๑๕ ๔๒ ๑๕๓ 

๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ - - ๓ - ๘ ๑๔ ๑๓ ๓๗ ๒๙ ๒๑ ๒๙ ๑๕๔ 

๕ มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๓ - ๗ ๑๖ ๑๓ ๓๕ ๒๗ ๒๒ ๓๔ ๑๕๗ 

๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - - ๒ ๑ ๕ ๑๙ ๑๔ ๒๖ ๒๗ ๒๓ ๒๙ ๑๔๖ 

๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น - - ๓ - ๕ ๑๗ ๑๒ ๒๗ ๒๘ ๒๗ ๓๖ ๑๕๕ 

๘ ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๒ - ๒ ๒๐ ๑๒ ๓๕ ๒๑ ๒๑ ๓๙ ๑๕๒ 

    
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒    การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้  และขยายโอกาสด้านการเกษตร   และการท่องเท่ียว 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคะแนน ๐ - ๑๐ 

๐ 
(ราย) 

๑ 
(ราย)  

๒ 
(ราย) 

๓ 
(ราย) 

๔ 
(ราย) 

๕ 
(ราย) 

๖ 
(ราย) 

๗ 
(ราย) 

๘ 
(ราย) 

๙ 
(ราย) 

๑๐ 
(ราย) 

รวม 

๑ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม - ๓ ๒ ๓ ๑๑ ๑๓ ๙ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๔๗ ๑๕๘ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม - ๓ ๓ ๑ ๑๒ ๒๐ ๑๒ ๒๗ ๓๓ ๒๓ ๓๗ ๑๗๑ 
๓ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - ๓ ๓ ๔ ๙ ๑๗ ๑๑ ๒๗ ๒๗ ๒๓ ๓๕ ๑๕๙ 
๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ - ๓ ๒ ๒ ๑๐ ๑๒ ๙ ๓๕ ๒๗ ๒๒ ๓๗ ๑๕๙ 
๕ มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๓ ๒ ๔ ๘ ๑๕ ๑๒ ๒๗ ๒๓ ๒๘ ๒๗ ๑๔๙ 
๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - ๓ ๖ ๔ ๗ ๒๑ ๑๓ ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๓๗ ๑๕๘ 
๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น - ๓ ๓ ๒ ๑๑ ๑๘ ๑๔ ๒๖ ๒๐ ๒๗ ๓๘ ๑๖๒ 
๘ ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๓ ๔ ๑ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๒๕ ๓๙ ๑๕๗ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคะแนน ๐ - ๑๐ 

๐ 
(ราย) 

๑ 
(ราย)  

๒ 
(ราย) 

๓ 
(ราย) 

๔ 
(ราย) 

๕ 
(ราย) 

๖ 
(ราย) 

๗ 
(ราย) 

๘ 
(ราย) 

๙ 
(ราย) 

๑๐ 
(ราย) 

รวม 

๑ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม - ๔ ๒ ๑ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๙ ๒๒ ๓๐ ๔๓ ๑๕๗ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม - ๔ ๒ ๓ ๑๔ ๙ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๒๖ ๓๗ ๑๕๙ 
๓ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - ๔ ๒ ๒ ๑๑ ๑๑ ๑๖ ๒๒ ๓๑ ๒๗ ๓๓ ๑๕๙ 
๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ - ๔ ๓ ๑ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๒๗ ๒๘ ๑๖ ๓๒ ๑๔๗ 
๕ มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๔ ๑ ๒ ๑๕ ๑๐ ๑๒ ๒๗ ๒๗ ๒๕ ๒๗ ๑๕๐ 
๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - ๔ ๔ ๔ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๓๓ ๓๓ ๑๗ ๒๖ ๑๖๒ 
๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น - ๔ ๑ ๕ ๑๔ ๑๒ ๑๕ ๒๖ ๒๖ ๓๔ ๒๕ ๑๖๒ 
๘ ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๔ ๓ ๑ ๑๓ ๑๕ ๑๕ ๒๔ ๒๖ ๒๖ ๓๓ ๑๖๐ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔    พัฒนาสังคมให้สงบสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา และสาธารณสุข 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคะแนน ๐ - ๑๐ 

๐ 
(ราย) 

๑ 
(ราย)  

๒ 
(ราย) 

๓ 
(ราย) 

๔ 
(ราย) 

๕ 
(ราย) 

๖ 
(ราย) 

๗ 
(ราย) 

๘ 
(ราย) 

๙ 
(ราย) 

๑๐ 
(ราย) 

รวม 

๑ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม - - ๓ - ๕ ๑๖ ๖ ๑๖ ๓๒ ๑๗ ๕๓ ๑๔๘ 

๒ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม - - ๒ ๑ ๖ ๑๕ ๙ ๑๓ ๓๕ ๒๓ ๔๓ ๑๔๗ 

๓ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - - ๒  ๘ ๑๗ ๘ ๑๖ ๓๔ ๒๖ ๔๗ ๑๕๘ 

๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ - - ๓ - ๗ ๑๔ ๘ ๑๗ ๓๖ ๒๖ ๓๓ ๑๔๔ 

๕ มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๓ - ๕ ๑๖ ๑๑ ๑๔ ๓๓ ๒๖ ๓๓ ๑๔๑ 
๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - - ๒ ๑ ๕ ๑๔ ๙ ๑๙ ๓๗ ๒๕ ๓๐ ๑๔๒ 

๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น - - ๓ - ๕ ๑๗ ๑๑ ๑๕ ๒๘ ๒๙ ๓๑ ๑๓๙ 
๘ ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๒ - ๒ ๒๐ ๕ ๒๒ ๒๗ ๒๗ ๓๙ ๑๔๔ 

 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

     
 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคะแนน ๐ - ๑๐ 

๐ 
(ราย) 

๑ 
(ราย)  

๒ 
(ราย) 

๓ 
(ราย) 

๔ 
(ราย) 

๕ 
(ราย) 

๖ 
(ราย) 

๗ 
(ราย) 

๘ 
(ราย) 

๙ 
(ราย) 

๑๐ 
(ราย) 

รวม 

๑ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม - - - ๑ ๔ ๑๐ ๙ ๑๔ ๒๓ ๑๖ ๓๘ ๑๑๕ 

๒ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม - - ๑ - ๒ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๒๗ ๒๒ ๓๖ ๑๒๒ 

๓ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - - - ๑ ๕ ๘ ๙ ๑๗ ๒๕ ๑๙ ๓๕ ๑๑๙ 
๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตํอสาธารณะ - - - - ๓ ๑๓ ๑๐ ๑๙ ๒๓ ๒๓ ๒๔ ๑๑๕ 

๕ มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - - - ๔ ๑๓ ๑๑ ๑๖ ๒๔ ๒๓ ๒๖ ๑๑๗ 

๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - - ๑ - ๔ ๑๗ ๑๐ ๑๗ ๒๖ ๒๓ ๒๖ ๑๒๔ 

๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น - - - ๑ ๔ ๑๕ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๒๓ ๑๙ ๑๑๖ 
๘ ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - ๑ - ๕ ๑๓ ๙ ๑๔ ๒๖ ๒๒ ๒๗ ๑๑๗ 

 
     

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม                          
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

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

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ                                     ชาย                                     หญิง  
 
๒. อายุ                                    ต่ ากวํา  ๒๐ ปี                          ๒๐  -  ๓๐ ปี                  ๓๑ - ๔๐  ปี 
 
                                             ๔๑- ๔๕ ปี                              ๕๑ - ๖๐  ปี                   ๖๐  ปี     
 
๓. การศึกษา                           ประถมศึกษา                มธัยมศึกษาหรอืเทียบเทํา               อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
 
                                           ปรญิญาตร ี                  สงูกวําปรญิญาตร ี                       ไมํจบการศึกษา 
 
๔. อาชีพหลัก                           รบัราชการ                   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                       ค๎าขาย  ธุรกิจสวํนตวั 
 
                                            รบัจ๎าง                       นักเรยีนนักศึกษา                          เกษตรกร 
 
                                  อื่นๆ (ระบุ)........................................................ 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น  พอใจมาก        พอใจ         ไม่พอใจ            
๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถ่ิน  
๘) การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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- ๒ – 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ในแต่ละด้าน  โดยให้   คะแนนเต็ม  ๑๐  
ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให๎ประชาชนทราบ   
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น   
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้  และขยายโอกาสด้านการเกษตร   และการท่องเท่ียว 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให๎ประชาชนทราบ   
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น   
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให๎ประชาชนทราบ   
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น   
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
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-๓ – 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาสังคมให้สงบสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา และสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให๎ประชาชนทราบ   
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น   
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
๒)  การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
๓)  การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ให๎ประชาชนทราบ   
๕) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น   
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
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ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านสว่างอารมณ์  ม.๑๑  (สายไปบ้านฮ่องฮี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนยูงน้อย ม.๑๒ (สาย ๒ ผู้ช่วยแปร) 
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ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนยูงน้อย ม.๑๒ (สาย ๓ เมรุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่องฮี ม.๑๓ (สายซอย ๑-๒) 
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ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องฮี ม.๑๓,๑๔ 
(สายเชื่อมสัมพันธ์รอบบ้านทิศตะวันตก) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยูง ม.๑๖ (สายประปา - ดอนปู่ตา) 
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ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนปอแดง ม.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค้อ ม.๓ 
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ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
บ้านอร่ามมงคล ม.๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
บ้านอร่ามมงคล ม.๙  
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ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงบ่อ ม.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงบ่อ ม.๑๓ 
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ภาพถ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ  
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี 
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ภาพถ่ายโครงการประกวดสรภัญญะ (ชิงถ้วยพระราชทานฯ)  

ณ  บ้านดอนยูง  หมู่ที่ ๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 
 

ภาพถ่ายการมอบทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ตามโครงการจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


