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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
ตามผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐มาตรา ๒๘๗วรรค ๓บัญญัติ        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา ๒๘๗วรรค ๓และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ๓๐(๕) องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ดังนี้ 
ก.วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

“มุ่งมั่นพัฒนา  ก้าวหน้าบริการ  บริหารเชิงรุก  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
ข.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
ภารกิจหลักท่ี๑ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ภารกิจหลักท่ี๒ : ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์กร โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และเพิ่มทุนทางปัญญา ท้ังด้านวิชาการและจริยธรรม  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข 
ภารกิจหลักท่ี๓ : ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา 
ภารกิจหลักท่ี๔ : ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภารกิจหลักท่ี๕ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล 
ภารกิจหลักท่ี๖ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ๖ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 1) เส้นทางการคมนาคม 
 2) ระบบประปา 
 3) ระบบไฟฟ้า 
 4) แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
๒. ยุทธศาสตร์การสรา้งสังคมอยู่เยน็เป็นสุขมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    1) ด้านเศรษฐกิจ 
   2)ด้านส่งเสริมความรู้ และการศึกษา 
   3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรม อันดีงามท้องถิ่น 
           4) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
๓. ยุทธศาสตร์การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1)ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  2)ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3)ด้านการบริหารจัดการขยะ 
  4)ด้านการส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
      มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
  2) ด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
  3) ด้านสาธารณสุข 
 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5) ด้านกีฬาและนันทนาการ 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 
   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
        1)ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 
2)ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3) ด้านพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4)ด้านการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
5)ด้านรายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ 
6)ด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
7)ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
8)ด้านระบบบริหารราชการ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนงานอื่น ๆ มีแนวทางการพัฒนาดังนี ้
     1)ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2)ด้านการจัดสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 3)ด้านการท่องเท่ียวในต าบล 
4)ด้านตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 
ง.การวางแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2553-2557)และ
แผนพัฒนา 3 ปี (พ .ศ .  ๒๕๕7-๒๕๕9) ตามกระบวนการที ่บ ัญญัต ิไ ว ้ใ นระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา ๓ปี ต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) เมื่อวันท่ี
28มิถุนายน  ๒๕๕6 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)
รวม1,170 โครงการงบประมาณ 786,115,465 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.การสร้างความม่ันคั่งอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

167 202,508,300 155 265,567,300 143 204,547,250 

2.การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 42 4,560,915 70 7,630,915 53 5,330,915 



3 

 

3.การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร  
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลังงาน
สะอาด 

28 734,000 43 1,964,680 33 1,245,000 

4.การสร้างความม่ันคง ปลอดภยั และ
ความสงบสุขของประชาชน 

71 5,599,190 79 8,537,000 65 12,717,000 

5.การสร้างประสิทธภิาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธปิไตย และเปน็ธรรม 
ในการให้บริการ   

40 8,574,000 56  9,057,000 47 4,937,000 

6.การพัฒนาดา้นแผนงานอื่น ๆ 26 1,191,500 25 5,126,500 26 1,576,500 

รวม 375 257,878,405 428 297,883,395 367 230,353,665 

 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

จ.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันท่ี 

26กันยายน ๒๕๕6 โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวน ๑5,864,500บาทมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวนท้ังสิ้น 62โครงการ
และเป็นเงินงบประมาณจ านวน 8,820,440บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

๑.  รายละเอียดตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๕7 จ าแนกตามรายยทุธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบญัญัต ิ

1.การสร้างความม่ันคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 9 575,470 

2.การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 15 4,524,060 

3.การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 2 60,480 

4.การสร้างความม่ันคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 11 395,460 

5.การสร้างประสิทธภิาพ ความโปร่งใสเปน็ประชาธปิไตย และเป็นธรรม 
ในการให้บริการ   

18 2,797,440 

6.การพัฒนาดา้นแผนงานอื่น ๆ 7 467,530 

 
รวม   62 

 
8,820,440 
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๒.  รายจ่ายในการบริหารไม่น ามาจ าแนกยุทธศาสตร์การพัฒนา7,044,060.-บาท 

 

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยั้ งเมิน มีการใช้จ่ ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม                  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7จากเงินงบประมาณท่ีรัฐเงินอุดหนุน  เงินจากรายได้                  
ท่ีรัฐจัดสรรให้และจากการจัดเก็บเอง รวมเป็นเงิน๑5,864,500บาทซึ่งแบ่งเป็น งบกลาง งบลงทุน           
งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร และงบด าเนินการ  และยังมีการจ่ายขาดเงินสะสม รวม จ านวน4โครงการ              
ท่ีเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557เป็นเงิน 1,740,000บาท ในที่นี้สามารถจ าแนกการเบิกจ่าย
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยกเว้นงบ
บุคลากร และการเบิกจ่ายจากเงินสะสมข้างต้นได้ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. การสร้างความม่ันคั่งอย่างยัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 17 2,278,000 

2.การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 12 4,577,320 

3.การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 2 20,995.50 

4.การสร้างความม่ันคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน 7 381,288 

5.การสร้างประสิทธภิาพ ความโปร่งใสเปน็ประชาธปิไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ  

11 2,768,881.38 
 

6.การพัฒนาดา้นแผนงานอื่น ๆ 5 81,000 

 
รวม   54 

 
9,726,197.88 

 

 
ช. สรุปผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕7ใน
เขตพื้นท่ีโดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่าง ๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง
โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสร้างความมั่นค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี 19โครงการ 
แนวทางทางการพัฒนาที่๑การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 1 บ้านปางขุม 56,500 56,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่แว 56,000 55,500 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปูน 
 ม.3 บ้านยั้งเมิน 

87,000 86,500 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านอังคาย 24,200 24,200 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านห้วยทรายขาว 56,600 56,300 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านกิ่วเสือ 58,000 57,500 
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7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านใหม่ประชาชื่น 57,470 57,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 1 บ้านปางขุม 10,000 10,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่แว 10,000 10,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านกิ่วเสือ 10,000 10,000 

11 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ซ่อมแซมสะพานไม้ 12,7000 12,700 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านกิ่วเสือ* 620,000 600,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านใหม่ประชาชื่น* 420,000 410,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 1 บ้านปางขุม* 220,000 210,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านห้วยทรายขาว* 480,000 473,000 

  2,292,770 2,128,700 
แนวทางทางการพัฒนาที่2การพัฒนาระบบประปา 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 
1 โครงการต่อเติมระบบประปาภูเขา  ม.4 บ้านอังคาย 99,800 99,300 
 
 
 

 99,800 99,300 

 
หมายเหตุ  *  หมายถึง จ่ายขาดเงินสะสม 
แนวทางทางการพัฒนาที่3การพัฒนาระบบไฟฟ้า 

 
๒.ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มี  12 โครงการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 
โครงการอดุหนนุให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
สะเมิง 

40,000 40,000 

  40,000 40,000 

 
 
 
 
 
 
 
  

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 
1 อุดหนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์ 50,000 50,000 

  50,000 50,000 
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แนวทางการพัฒนา ที่ 2 แนวทางการด้านส่งเสริมความรู้ และการศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 
โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 
ชั้นปีที่ 1-6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอนฯ 

1,326,060 1,325,053 

2 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)ตามภารกิจ 
ถ่ายโอนฯ 

2,348,000 2,348,000 

3 โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กและเยาวชน 30,000 29,619 

4 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์เด็กเลก็) 448,000 448,000 

5 โครงการจา้งเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน 34,000 33,848 

4,186,060 4,184,520 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา ที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลยั้งเมินตามโครงการจัดกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลยั้งเมิน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ต่าง ๆ 

125,000 125,000 

2 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิงจัดงานรัฐพิธี 10,000 10,000 

3 โครงการจดังานวนัสงกรานต์ (ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) 70,000 70,000 

4 
โครงการอดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2557 

8,000 8,000 

5 โครงการจัดงานวันส าคัญของท้องถิ่น 130,000 130,000 

343,000 343,000 
 

 
 
แนวทางการพัฒนา ที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการวันส าคญัทางศาสนา 10,000 9,800 

10,000 9,800 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดมี 2 โครงการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ 1 แนวทางพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการด าเนนิงานของคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  15,480 14,950 

15,480 14,950 

 
แนวทางการพัฒนา ที่4แนวทางการพัฒนาด้านการการส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,000 6,045.50 

15,000 6,045.50 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนมี   7   โครงการ 
แนวทางการพัฒนา ที่1แนวทางการพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชมุชน 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการอดุหนนุกลุ่มแม่บ้านตามโครงการวนัสตรีสากลโลก 20,000 20,000 

20,000 20,000 

 
แนวทางการพัฒนา ที่  2แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 
1 โครงการค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 34,500 

36,000 34,500 

แนวทางการพัฒนา ที่  3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 48,820 48,820 

2 
โครงการอดุหนนุกิจการที่เปน็สาธารณะประโยชน์เพื่อจ่ายตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข 

120,000 105,000 

168,820 153,820 
 
แนวทางการพัฒนา ที่  4  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป 120,000 119,350 
120,000 119,350 
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แนวทางการพัฒนา ที่  5  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประเภทประชาชนสะเมิงสัมพันธ์ 57 25,000 23,643 

2 จัดซ้ือวัสดุกีฬา 30,000 29,975 
55,000 53,618 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการมี  11  โครงการ 
แนวทางการพัฒนา ที่  1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 
ล าดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิ่นแผนชุมชน 20,000 19,900 
20,000 19,900 

 

แนวทางการพัฒนา ที่  2แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการท้องถิน่เคลื่อนที ่ 3,000 2,250 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ 152,000 151,809.65 

155,000 154,059.65 

 
แนวทางการพัฒนา ที่3แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล  
            พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 170,340 144,783 

170,340 144,783 
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แนวทางการพัฒนา ที่4  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุง 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบตัิงาน 

 
 
แนวทางการพัฒนา ที่5แนวทางการพัฒนาด้านรายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได ้

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการช าระภาษีเคลื่อนที่ 3,000 2,250 

3,000 2,250 

 
 
แนวทางการพัฒนา ที่  6  แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 ค่าติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง 76,500 76,300 

76,500 76,300 

 
 
แนวทางการพัฒนา ที่7  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 การจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุยาพาหนะและขนส่ง วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่น 

1,217,360 1,145,747.43 

2 ค่าซื้อครุภัณฑ์  เครื่องปรับอากาศ   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
กล้องถ่ายรูป  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  วิทยุ
สื่อสาร 

380,580 344,050 

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 428,100 311,271.30 

2,026,040 1,801,068.73 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ค่าเลี้ยงรบัรองประชุมสภา อบต.และค่าใช้จ่าย งานรัฐพธิีต่างๆ 

65,000 65,000 

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 528,200 505,520 

593,200 570,520 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านอื่น ๆมี  5โครงการ 
 
แนวทางการพัฒนา ที่  1  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17,000 17,000 

17,000 17,000 

 
 
 
แนวทางการพัฒนา ที่3แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 

ที ่ (บาท) 

1 
โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการงานวัน 
สตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิงประจ าปี 2557 

50,000 50,000 

2 
โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจ าปี 2557 

8,000 8,000 

3 
โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

2,000 2,000 

4 โครงการอุดหนุนงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 4,000 4,000 

64,000 64,000 
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ซ.สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) 
รอบประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕7 

องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ (๒๕๕7) 
 

 ผลการด าเนินงาน (๒๕๕7) 
 

ร้อยละ
ของ

โครงการ 
ที่ปฏบิัติ
จริง 

จ านวน
โครงการ 
ตามแผน 

จ านวน
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ 
ที่

ปฏิบตัิ
จริง 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

1.การสร้างความม่ันคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

167 237,135,800 17 2,278,000 10.18 

2.การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 43 4,560,915 12 4,577,320 27.91 

3.การด ารงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานสะอาด 

28 734,000 2 20,995.50 7.14 

4.การสร้างความม่ันคง ปลอดภยั และความสงบ
สุขของประชาชน 

71 5,599,190 7 381,288 9.86 

5.การสร้างประสิทธภิาพ ความโปร่งใสเปน็
ประชาธปิไตยและเป็นธรรมในการให้บรกิาร  

40 8,657,000 11 2,768,881.38 

 
27.50 

6.การพัฒนาดา้นแผนงานอื่น ๆ 26 1,191,500 5 81,000 19.23 

รวม 375 257,878,405 54 9,726,197.88 

 
100 

ส าเร็จตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7) คิดเป็นร้อยละ14.40 
   

ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินได้  ณ  
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์  081-8811909    ในวันและ
เวลาราชการ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินด าเนินงาน  ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 
 

(นายสุขแก้ว   มีชัย) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

 


