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ค าน า 

 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๒9  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

           เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการฯมีความต้องการให้รายงานผลการติดตามฉบับ
นี้ สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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ส่วนที่ 1   

  บทน า  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม 
ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
1. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของ 

ปัญหาและแก้ไขทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  
2. เพ่ือให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ 

ตรงตามนโยบาย  
3. เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ 

อุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น  
4. เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็น 

ข้อมูลไปสู่การ ตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ  

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ 

กรรมการ หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง  

วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)  

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ 
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ได้ 

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

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

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้  

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
เอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้า
เกิดข้ึนหรือไม่  

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน 

 (๓) ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อ 
ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  

(๔) ความก้าวหน้า พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้าง 

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ 

และอนามัย  ด้านสวัสดิการชุมชน  ด้านกีฬาและนันทนาการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต่างๆ รวมทั้งแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริม การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ พัฒนาการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนด้าน สาธารณสุขและ
การดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และกิจการด้านศาสนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (พัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนา 
ศักยภาพเกษตรกร และการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและแนวทาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากด้านสิ่งแวดล้อม     (พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้น่าอยู่  การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ)  
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี (พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
แนวนโยบายของรัฐ    (เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุน  การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(๕) ประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้ 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  

(๖) ประสิทธิผล ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อ 
ประชาชนในชุมชนหรือไม่  

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อ 
ชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม 
สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ซึ่งต้อง ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้  

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ 
ประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 5 ประการ ดังนี้  

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ  

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตาม 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ 
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการ รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า 
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธกีารติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น   โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่ แผนพัฒนา             
แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ
ด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล จากผู้รับผิดชอบโครงการน ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหา  

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการเก็บ 
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย 
ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
สอบถามประชาชนในพื้นที่  

การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย 

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  
      “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล โปร่งใสงานพัฒนา ประชาชนมีความเข้มแข็ง” 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีระเบียบเรียบร้อย 
๒. ส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพของประชาชนในต าบลเพ่ือเป็นการยกระดับรายได้ 
๓. ส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน 
๔. จัดให้มีการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในด้านการมี  

ส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
     1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน  

เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ประปา ไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม  
     ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม

สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการการกีฬา  การ
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

     ๓. บริหารจัดการแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร  
     ๔. พัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้าน

การเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและแนวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
     ๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต กาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม

สงเคราะห์ การ พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการการกีฬา การ
ส่งเสริม การศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

     6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่
และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

     7. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริม
การศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

     8. พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่
และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

     9. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และกิจการด้านศาสนา 
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     10. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง ภูมิ

ทัศน์ การรักษาสภาพแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       

     11. พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่ และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางน้ า  ท่อระบายน้ า 

               ๒. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
     ๓. ก่อสร้างและขยายเขตประปา 
     ๔. พัฒนาการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา  ๑. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

     ๒. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
     ๓. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
     ๔. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
     ๕. พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  

     ๒. ส่งเสริมการเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ๑. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๒. การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

    ๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
    ๓. พัฒนาระบบการบริการประชาชน 
    ๔. การจัดระเบียบของชุมชน    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา ๑. การถ่ายโอนงานการจัดการศึกษา 

    ๒. การป้องกันและเฝ้าระวัง ดูแล บ าบัดรักษา ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
    ๓. การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

 



                ส่วนที่ 3  
           การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

   การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางม่วง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน ๒๕๖4) ขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จ านวนสองคน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน (กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓)  

(๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ตามค าสั่งที่ 026/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565  มี 
คณะกรรมการประกอบด้วย  

1. นายมงคล  ก าแพงแก้ว  รองประธานสภาฯ  
2. นายมานพ  นราดิษฐ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
3. นายธนพร  น้ าใจสุข   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
4. นายสอน  ทองปาน  ผู้แทนประชาคม  
5. น.ส.ดวงแก้ว   แม่นทอง  ผู้แทนประชาคม 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองโรง  ผู้แทนหน่วยงาน  
7. ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบลบ้านยางม่วง ผู้แทนหน่วยงาน  
8. นายณรงค์  อ้ึงจิ๋ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นายณรงค์  สัมฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์  ปลัด อบต.ยางม่วง 
11. นายศุภกิจ  จันทร์ฉาย  รองปลัด อบต.ยางม่วง 
12. น.ส.มันทนา  ชมจันทร์  ผอ.กองคลัง 
13. น.ส.นันทพัทธ์ อินเกตุ   ผอ.กองการศึกษาฯ 
14. น.ส.สุดารัตน์  สุวรรณสิทธิ์  ผอ.กองช่าง 
15. นางชัญญา  ศรสินชัย  หัวหน้าส านักปลัด 
16. นายประดิพัทธ์  อุดมรัตนเศรษฐ์  นักวิเคราะห์ฯ  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง   
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดใน พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่  

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
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แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

 
ประเด็นการประเมิน 

มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ         
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

      

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ       
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

      

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล       
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน       
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

      

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

      

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

      

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน       
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น       
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา       
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด       
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์       
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์       
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            แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน 
ตุลาคม ๒๕64 – มีนาคม ๒๕๖5  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ภายในเดือนเมษายน  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

-------------------------------------- 

การติดตามและประเมินผล   

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        ซึ่ง
เป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางม่วง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตาม 
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนน ามาจัดท าโครงการส าหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม   
                    แนวนโยบายของรัฐ    

โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๕) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  รอบเดือน   
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดังนี้  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ม.3  (สายบา้นนางแมว เฮีย้งเอี้ยง) 
118,000  
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ม.4 (สายบ้านนางแก้ว วังป่า ถึง ล าห้วย
สาธารณะ)  

33,000 
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.4 (บริเวณบ้านนางชวนพิศ บรรณาการ) 

44,000 
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.5 (สายบ้านนางสาวลลติภัทร ชุนฟ้ง ถึง 
ไร่นายประกอบ เปรมศักดิ์) ช่วงที่ 1  

423,000 
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.6 (บริเวณบ้านนายบุญส่ง สร้อยทอง ถึง 
บ้านนายสมบัติ)  

326,000 ม 
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.6 (เส้นบ้านนายหยุน มุ่งหมาย ถึง บ้าน
นางจันนา ขรจันทร์) ช่วงที่ 1 

246,000 
ข้อบัญญัต ิ

/  - 
 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 (บริเวณบ้านนายประยูร น้ าใจสุข ถึง 
บ้านนายประยงค์ น้ าใจสุข) 

132,000  
ข้อบัญญัต ิ

 / - 
 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.9 (บริเวณบ้านนางประเทือง ชุนย่อน ถึง 
บ้านนางทวี กล้วยไม้กลุสุข) ช่วงที่ 1 

423,000
ข้อบัญญัต ิ

 / - 
 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.9 (บริเวณบ้านนางยุพา ขวัญแก้ว ถึง   
บ้านนายแมน ละเลศิ) 

312,000
ข้อบัญญัต ิ

 / - 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.1 บริเวณบา้น
บ้านนางทรัพย์ รู้ทัน ถึง บ้านนางอัจฉรี    
อุ่นทาโพธ์ิ)  

217,000
ข้อบัญญัต ิ

 / - 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.1 (บริเวณบา้น
นางอัจฉรี อุ่นทาโพธิ์ ถึง บ้านนายประโยชน์
แย้มชื่น) 

217,000
ข้อบัญญัต ิ

 / - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล

ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.2 (สายล าห้วย
สาธารณะ) 

225,000 
ข้อบัญญัต ิ

 / - กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.3 (สายบ้าน
นายส าเริง สายมาอินทร์) 

150,000  
ข้อบัญญัต ิ

 / - กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.4 (บริเวณบา้น
นางสมจิตร อินอยู่ ถึง บ้านนายสมพงษ์     
สงพรมทิพย์) 

323,000  
ข้อบัญญัต ิ

 / - กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ม.7  (บริเวณบา้น
นางตู่ สุขดิบ ถึง บ้านนายศุภมิตร โภคา) 

420,000 
ข้อบัญญัต ิ

 / - กองช่าง 

16 
 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.2 
(บริเวณบ้านหนองตะเลา) 

52,000 
ข้อบัญญัต ิ

 / - 
 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง กจ.ถ.87-015 สายบ้าน    
นายเชย หมู่ท่ี 6 

746,000   
งบกรมฯ 

/  เบิกจ่าย 
แล้ว 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 87-013 
สายบ้านไรร่่วมเจริญ หมู่ที่ 9 ต.ยางม่วง 

3,786,000 
งบกรมฯ 

/  เบิกจ่าย 
แล้ว 

 

กองช่าง 

19 ศูนย์บริการร่วม - /  - กองช่าง 
20 ซ่อมแซมไฟฟ้าในต าบล - /  - กองช่าง 
21 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นในต าบล - /  - กองช่าง 
 รวม      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 16 โครงการ   โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม จ านวน 2 โครงการ  และกิจกรรม 
จ านวน 3 กิจกรรม 

โครงการล าดับที่ 1 – 6  มีการด าเนินการขออนุมัติ , ก าหนดราคากลาง , ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 ส่งเสริมการเรียนรู ้ 10,000  /  4,860 ส านักปลดั* 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า 
50,000    / - 

 
ส านักปลดั* 

3 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 60,000  / - ส านักปลดั* 
4 โครงการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 200,000   / - ส านักปลดั* 
5 โครงการขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน 30,000  / - ส านักปลดั* 
6 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณะ 180,000    / - ส านักปลดั* 
7 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว 20,000   / - ส านักปลดั* 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ต าบลยางม่วง 
20,000 

 
 / - ส านักปลดั* 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนาต าบลยางม่วง 

30,000  / - ส านักปลดั* 

10 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได ้ 30,000  / - ส านักปลดั* 
11 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 9,900,000 /  4,625,400 ส านักปลดั* 
12 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 2,000,000 /  886,800 ส านักปลดั* 
13 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000 /  17,500 ส านักปลดั* 
14 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 305,374 /  197,327 ส านักปลดั* 
15 อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี 5,000 /  5,000 ส านักปลดั* 
16 อุดหนุนการบรหิารอ านวยการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

25,000 /  25,000 ส านักปลดั* 

17 โครงการจดังานรัฐพิธีและพระราชพิธีส าคัญ 50,000  / - ส านักปลดั* 
18  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000  / โอนตั้งจ่าย

รายการใหม ่
* กอง

การศึกษาฯ 
19 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายในศูนยพ์ัฒนา   

เด็กเล็ก 
25,000  / - * กอง

การศึกษาฯ 
20 อุดหนุนส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด

กาญจนบุร ี
5,000  / - * กอง

การศึกษาฯ 
21 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการ

ส่งเสริมประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
35,000  / - * กอง

การศึกษาฯ 
22 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 50,000  / - * กอง

การศึกษาฯ 
 รวม      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่            

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลยางม่วง 
500,000   / - ส านักปลดั* 

2 โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 20,000    / - ส านักปลดั* 
 รวม 520,000   200,000  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
 

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะภายใน

ต าบลยางม่วง 
- 

ประสาน อบจ.  
/  - กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกผักตบชวาและก าจัดวัชพืช
ภายในต าบลยางม่วง 

- 
ประสาน อบจ.  

/  - กองช่าง 

 รวม    -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

 

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและรณรงค์

การเลือกตั้ง 
500,000  /  270,553.

26 
ส านักปลดั* 

2 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000   /  - ส านักปลดั*  
3 อบรมให้ความรู้ ทักษะแก่ผู้บรหิาร บุคลากร

และสมาชิกสภาฯ 
220,000 /  23,090 ทุกส่วน

ราชการ* 
4 ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ 

อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
280,000 /  92,810 ทุกส่วน

ราชการ* 
5 โครงการเพิม่ศักยภาพการปฏิบตัิงาน 200,000   / - ส านักปลดั* 
6 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลฯ 20,000    / - ส านักปลดั* 
7 โครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการ อบต.ยางม่วง 130,000  / - ส านักปลดั 
8 โครงการปรับปรุงฐานข้อมลูแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 
200,000  /  กองคลัง* 

9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ้

20,000 /  4,050 กองคลัง* 

10 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ 50,000  / - กองคลัง* 
 รวม      
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม   
                    แนวนโยบายของรัฐ    

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี ใน ศพด.) 

127,350   /  68,000 * กอง
การศึกษา 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.และ
โรงเรียน 

613,185 /  310,063 * กอง
การศึกษา 

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 
(อาหารกลางวัน - โรงเรยีน) 

1,155,000 /  552,405 * กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 

231,525 /  105,000 * กอง
การศึกษา 

5 โครงการชวนน้องมาเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ยางม่วง 

1,000 /  1,000 * กอง
การศึกษา 

6 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูและสง่เสริม
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000  /  * กอง
การศึกษา 

7 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

1,000 /  1,000 * กอง
การศึกษา 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศูนย์พฒันา                
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ยางม่วง 

40,000   /  40,000 กอง
การศึกษา 

9 โครงการป้องกันสาธารณภัยในเดก็ปฐมวัย 30,000  /  * กอง
การศึกษา 

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 60,000  / - ส านักปลดั* 
11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
10,000  / - ส านักปลดั* 

12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

10,000  / - ส านักปลดั* 

 รวม      
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ครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้ง
จ่าย (บาท) 

สถานะ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนิน    

การแล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  

(ราคารวมคา่ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ
อินเวอร์เตอร์) ขนาด 24,000 บทีียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

75,800  / - ส านักปลดั* 

2 จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี (ผู้บรหิาร) 
จ านวน 2 ชุด 

19,580    / - ส านักปลดั*  

 รวม      
 

       

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
มีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  

2. ด้วยข้อจ ากัดของอ านาจหน้าที่ งบประมาณ และภาระค่าใช้จ่ายประจ า และท าให้ 
ไม่สามารถน าโครงการ/ กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย  
  3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานการณ์การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid – 
2019) ในประเทศไทย ของจังหวัดกาญจนบุรียังประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(covid -2019) ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีต้องด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีผลต่อการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ท าให้บางโครงการ / กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้   ท าให้ผลการ
ด าเนินงานนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายลดลง   

ข้อเสนอแนะ  
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง 

ในการพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
  3. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid - 2019) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์



ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารให้ค าปรึกษา  
แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางม่วง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็ปไซต์ www.yangmuamg.go.th  หรือติดต่อขอข้อมูล หมายเลข
โทรศัพท์ 034 -690272 ในวันเวลาราชการ 
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