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คํานํา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดติดตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองใหม  และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
ประจําป 2562  ซ่ึงมีความมุงหมายเพ่ือประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล    
เมืองใหมในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561– 2565)  (รายไตรมาส)  การวัด
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล   
เมืองใหมในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ ปญหา ขอบกพรองของการดําเนินงาน  ท้ังนี้ เพ่ือนําผลการประเมิน          
ไปปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาในปตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อีกท้ังเปนสื่อถึงประชาชน หนวยงาน 
องคกรท่ีเก่ียวของ ใหรับรูถึงการบริหารงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในปท่ีผานมา 
เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีในการพัฒนาทองถ่ิน   

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
ขอขอบคุณประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ท่ีใหความรวมมือใน
การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง  และหวังเปนอยางยิ่งผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  จะเปนภาพสะทอนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหมใหกับคณะผูบริหาร องคกรจัดทําแผน  สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมและ
ผูเก่ียวของทุกฝาย ไดเล็งเห็นผลการดําเนินงานและนําขอมูล ไปพัฒนา ปรับปรุง ปรับใชและแกไขใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานโครงการตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชาวตําบลเมืองใหม  ตอไป 

 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
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บทสรุปผูบริหาร 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดกําหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ 

วิธีการประเมินตนเอง ใชแบบติดตามฯ 3 แบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 การประเมินความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   

เมืองใหม 
แบบท่ี 2 การประเมินความกาวหนาของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล     

เมืองใหม 
แบบท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหมในภาพรวม 
                 - แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการประจําป 2562  
 
สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป 

2562 ดังนี้ 
1. ผลการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหม  จําแนกไดดังนี้ 
1.1 โครงการและงบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม มีจํานวนท้ังสิ้น 893 โครงการงบประมาณ 103,961,923 บาท   ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  จํานวน 

110  โครงการ คิดเปนรอยละ 12.32 ของโครงการท้ังหมด และ งบประมาณ  42,418,323  บาท     
คิดเปนรอยละ  40.80 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย  จํานวน 148 โครงการ  คิดเปนรอยละ  16.57  ของโครงการท้ังหมด และ 
งบประมาณ 6,345,000  บาท  คิดเปนรอยละ  6.10 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  จํานวน 60 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.72 ของโครงการท้ังหมด และงบประมาณ  
2,450,000 บาท   คิดเปนรอยละ 2.36  ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
จํานวน  415 โครงการ  คิดเปนรอยละ 46.47 ของโครงการท้ังหมด และงบประมาณ  40,639,600  บาท      
คิดเปนรอยละ  39.10  ของงบประมาณท้ังหมด  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ

ทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี จํานวน 42 โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.70 ของโครงการท้ังหมด  และ
งบประมาณ  1,780,000  บาท  คิดเปนรอยละ 1.71 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
จํานวน  118  โครงการ  คิดเปนรอยละ  13.22  ของโครงการท้ังหมด  และงบประมาณ 10,329,000  
บาท  คิดเปนรอยละ  9.93  ของงบประมาณท้ังหมด 

1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหมท่ีสอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   

   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม  จํานวน 893  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 103,961,923 บาท คิดเปนรอยละ 100.00      
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชงิเทรา 

2. ผลการติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล     
เมืองใหม  เปนการติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  ท่ีนําไปสูภาคปฏิบัติ (ดําเนินการจริง) ในป 2562 สรุปได ดังนี้ 

    2.1 ยุทธศาสตรและโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
      จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ (บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562) จํานวน  101  โครงการ  จากจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน (ระบุจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562) จํานวน 189  โครงการ  คิดเปนรอยละ 53.44 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โครงการ
ท่ีสูภาคปฏิบัติ  35 โครงการ คิดเปนรอยละ 134.62 ของจํานวนท้ังสิ้น 26 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  11 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.66 ของจํานวนท้ังสิ้น 30 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  5 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.66 ของจํานวนท้ังสิ้น 12 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  39 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.43 ของจํานวนท้ังสิ้น 84 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนท้ังสิ้น 
8 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  11 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.31 ของจํานวนท้ังสิ้น 26 โครงการ 
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2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองใหม ประจําป 2562 ดังนี้ 
(1) ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการท้ังสิ้น 101 โครงการ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 68  โครงการ  คิดเปนรอยละ 67.33 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน   0  โครงการ  คิดเปนรอยละ 0 
- ยังไมไดดําเนินการ จํานวน   4  โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.96   
- ไมดําเนินการ จํานวน 29  โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.71   

(2) ผลการเบิกจาย 
- งบประมาณท้ังสิ้น  31,125,115  บาทเบิกจาย  22,009,498.16  บาท  
   คิดเปนรอยละ 70.71 
- งบประมาณคงเหลือ  9,115,616.84  บาท คิดเปนรอยละ 29.29 

(3) ผลการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ 
             - ครุภัณฑสํานักงาน 13 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 10 รายการ 
                 กันเงินไมกอหนี้ผูกพัน 3 รายการ (ดําเนินการป งบประมาณ พ.ศ.2563) 
             - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  5 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 5 รายการ 
             - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ ไมดําเนินการ 
             - ครุภัณฑงานบานงานครัว 4 รายการ 
                 กันเงินไมกอหนี้ผูกพัน 4 รายการ (ดําเนินการป งบประมาณ พ.ศ.2563) 
             - ครุภัณฑการเกษตร 1 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ  

 
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล   

เมืองใหมในภาพรวม 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการประจําป 2562 เปนการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนตอบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน 467 ตัวอยาง  ผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไป  ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  
281  คน  คิดเปนรอยละ  60.17  อายุระหวาง  41 – 50 ป  จํานวน  153 คน  คิดเปนรอยละ 32.76  
สถานภาพสมรสจํานวน  341  คน  คิดเปนรอยละ  73.02  การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน  193  คน  
คิดเปนรอยละ 41.33  และสวนใหญประกอบอาชีพทํานา/ทําสวน/ทําไร มากท่ีสุด จํานวน  130  คน  คิดเปน
รอยละ  27.84   

 
ขอมูลเบ้ืองตน  ผลการประเมิน พบวา ความถ่ีของผูมารับบริการสวนใหญ 1 – 2 ครั้ง / ป  

จํานวน 158 คน  คิดเปนรอยละ  33.83  รองลงมาคือ 3 - 4 ครั้ง/ป  จํานวน 130 คน  คิดเปนรอยละ  
27.84   ชวงเวลาท่ีใชบริการ  8.30 - 10.00  น.  จํานวน  185 คน คิดเปนรอยละ 39.61  รองลงมาคือ 
10.01 - 12.00 น.  จํานวน 144 คน   คิดเปนรอยละ  30.84  เปนการเขารวมอบรมมากท่ีสุด จํานวน  
100  คน  คิดเปนรอยละ 21.41  รองลงมาคือ ชําระภาษี  จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 16.49 
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ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ   
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.79   คิดเปนรอยละ  95.80   
พิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเปนธรรมของ

ข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) อยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ  97.00  รองลงมา คือ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมี
ความคลองตัว  อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.84  คิดเปนรอยละ  96.80 และประเด็นการประเมินท่ี
มีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน  อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 
( ) = 4.73  คิดเปนรอยละ  94.60 

 
ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ   
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ 97.00   
พิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด  คือ ความสุภาพ 

กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.91  คิดเปนรอยละ  98.20  
รองลงมา คือ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ    
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.90  คิดเปนรอยละ  98.00 และประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจ
ต่ําท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ  อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.76  
คิดเปนรอยละ  95.20 

 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.76  คิดเปนรอยละ 95.20   
พิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินท่ีมีความ  พึงพอใจสูงสุด  คือ การจัดสถานท่ี

และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.87  
คิดเปนรอยละ  97.40  รองลงมา คือ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.84  คิดเปนรอยละ  96.80 และประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจ     
ต่ําท่ีสุด คือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.60  คิดเปน  
รอยละ  92.00 

 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................... 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

............................................................. 
ความเปนมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด      
ท่ีสมควรใหเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงตอง
สอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมี
บทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาท่ี และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร    
ท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเปนสวนรวมดวย 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปน  
นิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยแกไขปญหาและใหบริการ
สาธารณะตางๆ แกประชาชนไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงในปจจุบันใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  (ฉบับท่ี 7) พุทธศักราช 2562 และในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การปกครองทองถ่ิน  จึงเปนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางใหแกทองถ่ิน  เพ่ือใหสามารถสนองตอความตองการของประชาชน ในทองถ่ินไดอยาง
ตรงเปาหมาย  และเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปกครองทองถ่ินดวยตนเอง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี

จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให
ผูบริหารทองถ่ิน สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการ
หรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

สรุปความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวหรือไม   ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรือ อุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/
ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และสภาพแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชน 

 
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไป

แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
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3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ/

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหม 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทาง วิธีการท่ีกําหนดไว และรายงานผลพรอมเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

3. ผูบริหารทองถ่ิน เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 

4. ผูบริหารทองถ่ิน เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. ผูบริหารทองถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตรายงานผลและเสนอความเห็น  และปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 
แผนผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ตอสภาทองถ่ิน 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสบิหาวันนับแตรายงานผลและ
เสนอความเห็น  และปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถิ่น 
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลสามารถใหประโยชนหลายประการดวยกัน คือ 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
และการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดตรงจุด ตรงเปาหมายอยาง
ทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

3. ช วยใหการใชทรัพยากรต าง ๆ  เกิดความประหยัด คุมค าไม เสียประโยชน 
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ทําใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทราบผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และการ
เบิกจายงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 
 

................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
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บทท่ี 2 
วิธีการติดตามและประเมนิผล 

......................................................................... 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดกําหนดวิธีการติดตามฯ 2 วิธี คือ 

1.1 วิธีการประเมินตนเอง ประกอบดวย 
(1) การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล      

เมืองใหม 
(1.1) โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม 
(1.2) โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม     

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(2) การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

(2.1) ยุทธศาสตรและโครงการประจําป 2562 
(2.2) ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   

เมืองใหม 
1.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

เมืองใหมในภาพรวม 

2. แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินผล 
2.1 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อนุมัติประกาศใช  เม่ือวันท่ี 12  มิถุนายน  2562 
2.4 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
2.3 บัญชีโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    แบบประเมินตนเอง ไดแก  

แบบท่ี 1 การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
แบบท่ี 2 การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
แบบท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล       
             เมืองใหมในภาพรวม 

4. วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บรวมรวมขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 บัญชีกันเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ  

5. การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย 
 จากเอกสาร หลักฐาน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

……....................................................................... 
 



  

 
 
 
 

 
 

บทท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ประจําป  2562 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป  2562 

......................................................................... 
1. การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
    1.1 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ตารางที่ 1  โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561– 2565)  

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
8 3,285,000 29 12,495,273 43 15,603,750 17 7,372,800 13 3,661,500 110 42,418,323 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ

ชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
28 1,165,000 30 1,295,000 30 1,295,000 30 1,295,000 30 1,295,000 148 6,345,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษ

รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

76 11,600,000 84 5,584,000 88 6,115,200 84 5,505,200 83 11,835,200 415 40,639,600 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม

การลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การ

ขนสง และเทคโนโลยี 

10 430,000 8 300,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 42 1,780,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
24 2,310,000 26 3,156,000 23 1,601,000 23 1,601,000 22 1,661,000 118 10,329,000 

รวม 158 19,280,000 189 23,320,273 204 25,454,950 174 16,614,000 168 19,292,700 893 103,961,923 
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จากตารางแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดบรรจุจํานวนโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561– 2565)  สรุปไดดังนี้ 

1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  โดยไดเนนยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน 
พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน  415 โครงการ  คิดเปนรอยละ 
46.47  รองลงมาคือยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  จํานวน 148 โครงการคิดเปนรอยละ  16.57  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี  จํานวน  118  โครงการ  คิดเปนรอยละ  13.22  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  จํานวน 110  โครงการ คิดเปนรอยละ 12.32  และยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  จํานวน 60 โครงการ คิดเปนรอยละ 
6.72  สวนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ
เทคโนโลยี นอยท่ีสุด จํานวน 42 โครงการคิดเปนรอยละ 4.70  จากจํานวนโครงการ ท้ังสิ้น 893  โครงการ   
 
 

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยไดเนนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  มากท่ีสุด  งบประมาณ  42,418,323  บาท  คิดเปนรอยละ  
40.80  รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  งบประมาณ  
40,639,600  บาท  คิดเปนรอยละ  39.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี  งบประมาณ  10,329,000  บาท  คิดเปนรอยละ  9.93  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  งบประมาณ  6,345,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
6.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
งบประมาณ  2,450,000 บาท   คิดเปนรอยละ 2.36  และยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี  งบประมาณ  1,780,000  บาท  คิดเปน 
รอยละ 1.71  จากจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น  103,961,923  บาท 

 
ท่ีมา : ขอมูล 
1.  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561– 2565)  อนุมัติประกาศใช  เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน  2562 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จําแนกเปนยทุธศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 โครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมท่ีสอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตารางท่ี 2 โครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมท่ีสอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ยุทธศาสตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ 
AEC และตลาดโลก 

8 3,285,000 29 12,495,273 43 15,603,750 17 7,372,800 13 3,661,500 110 42,418,323 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
ปลอดภัย 

10 430,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 42 1,780,000 

3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ
วัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน 

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

4. สงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให
สมดุล 

12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

5. พัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู
สังคมเปนสุข 

128 15,075,000 140 10,035,000 141 9,011,200 137 8,401,200 135 14,791,200 681 57,313,600 

รวม 158 19,280,000 189 23,320,273 204 25,454,950 174 16,614,000 168 19,292,700 893 103,961,923 

 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  จํานวน 893  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 103,961,923 

บาท คิดเปนรอยละ 100.00 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2. การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
    2.1 ยุทธศาสตรและโครงการประจําป 2562 

                      จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ(บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562) จํานวน  101  โครงการ  จากจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน (ระบุจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562) จํานวน 189 โครงการคิดเปนรอยละ 53.44  

 
ตารางท่ี 3 โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมท่ีนําไปสู
ภาคปฏิบัติประจําป 2562 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีบรรจุในแผนป 

2562 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติป 2562 

รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

26 *35 134.62 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

30 11 36.66 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

12 5 41.66 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษ
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

84 *39 46.43 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง 
และเทคโนโลยี 

8 - 0.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี 

26 11 42.31 

รวม 189 101 53.44 

 
หมายเหตุ : * หมายถึง รวมกันเงิน  11 โครงการ  จายขาดเงินสะสม 2 โครงการ  

              และต้ังจายรายการใหม 22 โครงการ   
 
 
 
 



2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ตารางท่ี 4 ผลการดําเนินงานลงสูภาคปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2562  

ยุทธศาสตร  
 

จํานวน 
โครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไมดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ถือจาย เบิกจาย รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

35 100.00 9 24.71 3 8.57 0 0 23 65.71 18,122,195 11,018,770 60.80 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

11 100.00 10 90.90 0 0 0 0 1 9.10 550,000 24,900 4.53 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5 100.00 0 0 0 0 0 0 5 100.00 180,000 150,080.50 83.38 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภมูิปญญาทองถ่ิน
และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

39 100.00 7 17.95 1 2.56 0 0 31 79.49 10,761,150 9,840,040.66 91.44 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลย ี

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

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี

11 100.00 3 27.27 0 0 0 0 8 72.73 1,511,770 975,707 64.54 

รวม 101 100.00 29 28.71 4 3.96 0 0 68 67.33 31,125,115 22,009,498.16 70.71 
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จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ท่ีตั้งจายในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 รวมโครงการกันเงินจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการจายขาด
เงินสะสม จํานวนท้ังสิ้น 101 โครงการ   
                1. ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการท้ังสิ้น 101 โครงการ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน   68  โครงการ  คิดเปนรอยละ 67.33 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน     0  โครงการ  คิดเปนรอยละ 0 
- ยังไมไดดําเนินการ จํานวน     4  โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.96   
- ไมดําเนินการ จํานวน    29  โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.71   

 

       แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ.2562 

 

                2. ผลการเบิกจาย 
- งบประมาณท้ังสิ้น  31,125,115  บาท   เบิกจาย  22,009,498.16  บาท  
   คิดเปนรอยละ 70.71 
- งบประมาณคงเหลือ  9,115,616.84  บาท คิดเปนรอยละ 29.29 

 

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

ในภาพรวม 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการประจําป 2562 เปนการประเมินความ      

พึงพอใจของประชาชนตอบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน 467 ตัวอยาง  รายละเอียดจําแนกไดดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
         ตารางท่ี 5  ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
     - ชาย 186 39.83 

     - หญิง 281 60.17 

รวม 467 100.00 
2.  อายุ   

     -  ต่ํากวา 20 ป 33 7.07 

     -  20 – 30 ป 34 7.28 

     -  31 - 40 ป 95 20.34 

     -  41 - 50 ป 153 32.76 

     - 51 – 60 ป 84 17.99 

     - มากกวา 60 ป 68 14.56 

รวม 467 100.00 
3. สถานภาพสมรส   
     - โสด 96 20.56 
     - สมรส 341 73.02 
     - หมาย/หยา/แยกกันอยู 30 6.42 

รวม 467 100.00 
4.  การศึกษา   
     - ไมไดเรียน 67 14.35 
     - ประถมศึกษา 193 41.33 
     - มัธยมศึกษาตอนตน 54 11.56 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย 90 19.27 
     - อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 2.14 
     - ปริญญาตรี 51 10.92 
     - ปริญญาโท 2 0.43 
     - สูงกวาปริญญาตรี 0 0 
     - อ่ืนๆ 0 0 

รวม 467 100.00 
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        ตารางท่ี 5  ขอมูลท่ัวไป (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
5. อาชีพ   
     - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ        5 1.07 
     - ลูกจาง/พนักงานบริษัท 52 11.13 
     - ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 31 6.64 
     - คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ 48 10.28 
     - นักเรียน/นักศึกษา        50 10.71 
     - รับจางท่ัวไป 87 18.63 
     - แมบาน/พอบาน/เกษียณ      34 7.28 
     - เกษตรกร (เลี้ยงสัตว) /ประมง            19 4.07 
     - ทํานา/ทําสวน/ทําไร 130 27.84 
     - วางงาน 8 1.71 
     - พระภิกษุ/นักบวช 3 0.64 
     - อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 467 100.00 

 
จากตารางท่ี 5  ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  281  คน  คิดเปน

รอยละ  60.17  อายุระหวาง  41 – 50 ป  จํานวน  153 คน  คิดเปนรอยละ 32.76  สถานภาพสมรสจํานวน  341 
คน  คิดเปนรอยละ  73.02  การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน  193  คน  คิดเปนรอยละ 41.33  และสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา/ทําสวน/ทําไร มากท่ีสุด จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ  27.84   

 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเบ้ืองตน 
         ตารางท่ี 6  ขอมูลเบื้องตน 

ประเด็น จํานวน รอยละ 
1. ทานมารับบริการที่หนวยงานน้ีบอยเพียงใด   
     - 1 ครั้ง / เดือน   29 6.21 

     - 2 - 3 ครั้ง / เดือน 30 6.42 

     - 1 – 2 ครั้ง / ป   158 33.83 

     - 3 – 4 ครั้ง / ป 130 27.84 

     - 5 – 6 ครั้ง / ป 85 18.20 

     - มากกวา 6 ครั้ง / ป 35 7.50 

รวม 467 100.00 
2.  ทานมักจะมารับบริการทีห่นวยงานน้ีในชวงเวลาใด   

     -  08.30 - 10.00  น.   185 39.61 

     -  10.01 - 12.00 น. 144 30.84 

     -  12.01 - 14.00 น.          108 23.13 

     -  14.01 น. – เวลาปดทําการ 30 6.42 

รวม 467 100.00 
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      ตารางท่ี 6  ขอมูลเบื้องตน (ตอ) 

ประเด็น จํานวน รอยละ 
3.  เร่ืองที่มารับบริการมากที่สดุ   

     - ชําระภาษี 77 16.49 

     - เขารวมประชุม 56 11.99 

     - เขารวมอบรม 100 21.42 
     - เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 42 8.99 
     - เบี้ยยังชีพผูพิการ 15 3.21 

     - ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 40 8.57 

     - ขออนุญาตงานกอสราง 24 5.14 

     - ภาษีสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 11 2.35 

     - ภาษีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 56 11.99 

     - แจงเรื่องราวรองทุกข 0 0 

     - บริการอินเตอรเน็ตตําบล 0 0 

     - ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 0 0 

     - สมัครเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 40 8.57 

     - จดทะเบียนพาณิชย 6 1.28 

     - อ่ืนๆ โปรดระบุ 0 0 

รวม 467 100.00 

จากตารางท่ี 6  ขอมูลเบื้องตน ผลการประเมิน พบวา ความถ่ีของผูมารับบริการสวนใหญ 1 – 2 ครั้ง / ป  
จํานวน 158 คน  คิดเปนรอยละ  33.83  รองลงมาคือ 3 - 4 ครั้ง/ป  จํานวน 130 คน  คิดเปนรอยละ  27.84   
ชวงเวลาท่ีใชบริการ  8.30 - 10.00  น.  จํานวน  185 คน คิดเปนรอยละ 39.61  รองลงมาคือ 10.01 - 
12.00 น.  จํานวน 144 คน   คิดเปนรอยละ  30.84  เปนการเขารวมอบรมมากท่ีสุด จํานวน  100  คน  คิดเปน
รอยละ 21.42  รองลงมาคือ ชําระภาษี  จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 16.49  

 
ตอนท่ี 3 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562  
            มี 3 ดาน คือ  
            1. ดานประบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
            2. ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 
            3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
            โดยกําหนดชวงเปนระดับความพึงพอใจไว  5  ระดับ คือ 
 ความพึงพอใจ นอยท่ีสุด มีคะแนนในระดับ  1 
 ความพึงพอใจ นอย  มีคะแนนในระดับ  2 
 ความพึงพอใจ ปานกลาง มีคะแนนในระดับ  3 
 ความพึงพอใจ มาก  มีคะแนนในระดับ  4 
 ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มีคะแนนในระดับ  5 
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 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน 467 ตัวอยาง 
กําหนดเปนชวง ดังนี้ 
 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูระดับ นอยท่ีสุด 
 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูระดับ นอย 
 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูระดับ ปานกลาง 
 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูระดับ มาก 
 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูระดับ มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 7    แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( ) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 
(%) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมคีวามคลองตัว 4.84 0.44 96.80 มากที่สุด 
2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.81 0.43 96.20 มากที่สุด 

3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาํข้ันตอนในการ
ใหบริการ 

4.78 0.53 95.60 มากที่สุด 

4 ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธกีารใหบริการ (เรียงตามลําดบั
กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.85 0.46 97.00 มากที่สุด 

5 ความสะดวกทีไ่ดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 4.73 0.62 94.60 มากที่สุด 
6 
 

ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

4.76 0.52 95.20 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.79 0.48 95.80 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา  ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในภาพรวม ประจําป 2562 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  โดยภาพรวม  
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.79   คิดเปนรอยละ  95.80  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการ
ประเมินท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลังมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน) อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ  97.00  รองลงมา คือ ข้ันตอนการ
ใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.84  คิดเปนรอยละ  96.80 
และประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน  อยูในระดับ
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.73  คิดเปนรอยละ  94.60 
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ตารางท่ี 8   แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( ) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 
(%) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ / บุคลากรผูใหบริการ 

1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาทีผู่ใหบริการ 4.91 0.28 98.20 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาที่ ผูใหบริการ 
4.89 0.31 97.80 มากที่สุด 

3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที ่

4.85 0.45 97.00 มากที่สุด 

4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
คําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

4.79 0.52 95.80 มากที่สุด 

5 เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.76 0.48 95.20 มากที่สุด 

6 
 

ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาที่ เชน ไมรับสินบน  
ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.90 0.30 98.00 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.85 0.36 97.00 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในภาพรวม ประจําป 2562  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ  โดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ 97.00  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมิน
ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด  คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 
4.91  คิดเปนรอยละ  98.20  รองลงมา คือ ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.90  คิดเปนรอยละ  98.00 และประเด็นการประเมินท่ีมี
ความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ  อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 
4.76  คิดเปนรอยละ  95.20 
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ตารางท่ี 9    แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( ) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 
(%) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1 สถานที่ตัง้ของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.84 0.37 96.80 มากที่สุด 
2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา  

ที่นั่งคอยรับบริการ 
4.82 0.39 96.40 มากที่สุด 

3 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 4.60 0.66 92.00 มากที่สุด 

4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ 4.79 0.41 95.80 มากที่สุด 
5 “คุณภาพและความทันสมยั” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือ 4.82 0.48 96.40 มากที่สุด 

6 
การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 

4.87 0.33 97.40 มากที่สุด 

7 
ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย 

4.67 0.64 93.40 มากที่สุด 

8 ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.63 0.48 92.60 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.76 0.43 95.20 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในภาพรวม ประจําป 2562  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.76  คิดเปนรอยละ 95.20  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินท่ีมีความ  
พึงพอใจสูงสุด  คือ การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ  อยูในระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย ( ) = 4.87  คิดเปนรอยละ  97.40  รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.84  คิดเปนรอยละ  96.80 และประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด 
คือ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.60  คิดเปนรอยละ  92.00 
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4. การประเมินวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบล 
    เมืองใหม 

 
การวัดประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) โดยกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
……………………………………………………………………………. 

 
    ตารางคะแนนภาพรวม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 18.90 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 18.89 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 56.64 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 9.00 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 9.38 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 9.25 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 5.00 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 4.50 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 4.75 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 5.00 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.88 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 4.88 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.43 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     ตารางคะแนนแยกรายขอ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

18.90 
2.63 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2.00 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) 1.88 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 2.00 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1.88 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 1.88 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.88 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) 2.00 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วธิีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 2.75 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

18.89 
4.50 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 2.88 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 3.00 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) 2.88 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 2.88 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 2.75 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้   
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

56.64 
9.00 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.38 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.25 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สมัพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕) 5.00 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 4.50 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 4.75 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 5.00 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) 4.88 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 4.88 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

23 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ตารางคะแนนภาพรวม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9.13 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.13 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.25 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 8.88 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 55.28 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 4.50 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 4.75 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 4.63 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 4.63 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(๕) 4.63 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.38 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 4.50 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 4.75 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.75 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.75 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาท่ีจะ
ไดรับ 

(๕) 4.38 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 4.63 
รวมคะแนน ๑๐๐ 91.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

24 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ตารางคะแนนแยกรายขอ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 9.13 

๒. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนด
ไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.13 

๓. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.25 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วเิคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วเิคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8.88 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

55.28 
4.50 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.75 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) 4.63 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 4.63 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 4.63 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง  
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.38 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนด
ข้ึนเปนปจจุบนั 

(๕) 4.50 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4.75 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4.75 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) 4.75 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) 4.38 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) 4.63 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ประจําป  2562 
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บทที่ 4 
สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ประจําป  2562 
................................................. 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป 2562 ซ่ึงเปน 
การติดตามและประเมินผลความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนา และความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาโดยการประเมินตนเอง สรุปผล ดังนี้ 

1. ผลการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
จําแนกได ดังนี้ 

1.1 โครงการและงบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองใหม มีจํานวนท้ังสิ้น 893 โครงการงบประมาณ 103,961,923 บาท   ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  จํานวน 110  
โครงการ คิดเปนรอยละ 12.32 ของโครงการท้ังหมด และ งบประมาณ  42,418,323  บาท  คิดเปนรอยละ  
40.80 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  จํานวน 148 โครงการ  คิดเปนรอยละ  16.57  ของโครงการท้ังหมด และ งบประมาณ 
6,345,000  บาท  คิดเปนรอยละ  6.10 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  จํานวน 60 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.72 ของโครงการท้ังหมด และงบประมาณ  
2,450,000 บาท   คิดเปนรอยละ 2.36  ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  จํานวน  415 
โครงการ  คิดเปนรอยละ 46.47 ของโครงการท้ังหมด และงบประมาณ  40,639,600  บาท   คิดเปนรอยละ  
39.10  ของงบประมาณท้ังหมด  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 
การขนสง และเทคโนโลยี จํานวน 42 โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.70 ของโครงการท้ังหมด  และงบประมาณ  
1,780,000  บาท  คิดเปนรอยละ 1.71 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  จํานวน  
118  โครงการ  คิดเปนรอยละ  13.22  ของโครงการท้ังหมด  และงบประมาณ 10,329,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
9.93  ของงบประมาณท้ังหมด 

1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหมท่ีสอดคลองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   

    จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหม  จํานวน 893  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 103,961,923 บาท คิดเปนรอยละ 100.00   มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2. ผลการติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  เปน
การติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ท่ีนําไปสูภาคปฏิบัติ 
(ดําเนินการจริง) ในป 2562 สรุปได ดังนี้ 

    2.1 ยุทธศาสตรและโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
      จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ (บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

จํานวน  101  โครงการ  จากจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน (ระบุจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) จํานวน 
189  โครงการ  คิดเปนรอยละ 53.44 ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โครงการท่ีสู
ภาคปฏิบัติ  35 โครงการ คิดเปนรอยละ 134.62 ของจํานวนท้ังสิ้น 26 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  11 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.66 ของจํานวนท้ังสิ้น 30 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  5 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.66 ของจํานวนท้ังสิ้น 12 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โครงการท่ีสู
ภาคปฏิบัติ  39 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.43 ของจํานวนท้ังสิ้น 84 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 
การขนสง และเทคโนโลยี โครงการท่ีสูภาคปฏิบัติ  0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี โครงการ
ท่ีสูภาคปฏิบัติ  11 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.31 ของจํานวนท้ังสิ้น 26 โครงการ 

2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม ประจําป 2562 ดังนี้ 

(1) ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการท้ังสิ้น 101 โครงการ 
- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 68  โครงการ  คิดเปนรอยละ 67.33 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน   0  โครงการ  คิดเปนรอยละ 0 
- ยังไมไดดําเนินการ จํานวน   4  โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.96   
- ไมดําเนินการ จํานวน 29  โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.71   

(2) ผลการเบิกจาย 
- งบประมาณท้ังสิ้น  31,125,115  บาทเบิกจาย  22,009,498.16  บาท  
   คิดเปนรอยละ 70.71 
- งบประมาณคงเหลือ  9,115,616.84  บาท คิดเปนรอยละ 29.29 

(3) ผลการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ 
             - ครุภัณฑสํานักงาน 13 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 10 รายการ 
                 กันเงินไมกอหนี้ผูกพัน 3 รายการ (ดําเนินการป งบประมาณ พ.ศ.2563) 
             - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  5 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 5 รายการ 
          - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ ไมดําเนินการ 
           - ครุภัณฑงานบานงานครัว 4 รายการ 
              กันเงินไมกอหนี้ผูกพัน 4 รายการ (ดําเนินการป งบประมาณ พ.ศ.2563) 
           - ครุภัณฑการเกษตร 1 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ  
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

ในภาพรวม 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการประจําป 2562  เปนการประเมินความ   

พึงพอใจของประชาชนตอบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562           
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ  โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน  467 ตัวอยาง  สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ดงันี้ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ   
ในภาพรวม ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.79   คิดเปนรอยละ  95.80   
ประเด็น “ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลังมีความเสมอภาค

เทาเทียมกัน)” มีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ  97.00   
 
ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ   
ในภาพรวม ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.85  คิดเปนรอยละ 97.00   
ประเด็น “ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ”  มีความพึงพอใจสูงสุด  อยูในระดับ

มากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.91  คิดเปนรอยละ  98.20   
 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   
ในภาพรวม ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.76  คิดเปนรอยละ 95.20   
ประเด็น “การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ”  มีความ  

พึงพอใจสูงสุด  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ( ) = 4.87  คิดเปนรอยละ  97.40   
 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
    จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป 

พ.ศ.2562   มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะท่ีนาสนใจ เปนภาพสะทอนใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ทราบ
ทิศทางการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณในปตอ ๆ ไป ดังนี้ 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมควรสราง ซอมแซมหรือ
ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะถนนท่ีพัง ชํารุด ควรเรงดําเนินการ 

   ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ควรมีการประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนรับทราบอยางตอเนื่อง และเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน   

 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  ควรสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

   ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ควรจัดโครงการใหมากข้ึน  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆดาน  เชน ดานกลุมสตรี ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  ดานอาชีพ  

 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี ควร
ดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว หรือสนับสนุนการทองเท่ียวในชุมชนใหมากข้ึน 

 ดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  ควรเพ่ิมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สวนรวมใหมากข้ึน  

  

…………………………………………………………………………….. 



  

 
 
 

  

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  1   วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
                         เมืองใหม  (พ.ศ. 2561-2565 ) 
ภาคผนวก  2 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบลเมืองใหม 
ภาคผนวก  3  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอผลการดําเนินงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมอืงใหม 
ภาคผนวก  4   คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองใหม 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
วิสัยทศัน และยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  (พ.ศ.2561 - 2565) 
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วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
วิสัยทัศน 

“ตําบลนาอยู  ชูความเขมแข็งของชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิต 
ปลอดมลพิษส่ิงแวดลอม พรอมดวยการบริหารแบบมีสวนรวม” 

 
          ยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลย ี
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 
          เปาประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๔. เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและ

เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๕.  เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลย ี
๖.  เพ่ือพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
 

          คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในชวง 5 ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร และมีคาเปาหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ํา  
ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ํา
อุปโภคบริโภค อาคารตางๆ สิ่งกอสรางเตาเผาขยะ 
ปายจราจร ไฟกระพริบ ฯลฯ  
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก    
อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู  
ปลูกจิตสํานึกใหมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา 
ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
สรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ 
เปนตน 
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ 
เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดาน
สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมกลุมอาชีพ 
สงเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการ
หรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการ
กุศล องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการ
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ
เทคโนโลยี 

พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรม 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน   
การบํารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 

 
 กลยุทธ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
      ๑.๑  กลยุทธ กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 

๑.๒  กลยุทธ กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     2.1 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     ๒.๒ กลยุทธการสงเสริมดาน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรมในสังคม 
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    3.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     4.1 กลยุทธการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี 
      5.1 กลยุทธการสงเสริมการวางแผนและพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 ๖.๑ กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๖.๒ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม กําหนดการพัฒนา

ท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๖ ยุทธศาสตร และ 1๐ กลยุทธ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

      ๑.๑  กลยุทธ กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
๑.๒  กลยุทธ กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     2.1 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     ๒.๒ กลยุทธการสงเสริมดาน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรมในสังคม 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    3.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     4.1 กลยุทธการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี 
      5.1 กลยุทธการสงเสริมการวางแผนและพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 ๖.๑ กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๖.๒ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มุงพัฒนา ๗ ดาน ไดแก 

             ๑.  นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
                        การพัฒนาการเมือง การบริหาร  ใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน ในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาท่ี และลูกจาง
ในการบริการประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 

        1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  และเปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม 
สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลเมืองใหม 
พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
      2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ท่ีดําเนินกิจกรรม 
และโครงการตางๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสูทิศทางของตําบลนาอยูอยางยั่งยืน 

     3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  สวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

     4 สนับสนุนและเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตเริ่มกระบวนการรวมคิด รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 

2.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
                 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล  ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้ 
                 1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสรางวินัย และจิตสาธารณะ
ของคนในตําบล 
                 2  สงเสริมและสนับสนุนอํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและไดรับการ
บริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
                 3  สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือกอใหเกิดความรัก ความ
สามัคคีและปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา 
                 4 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจาก
พ้ืนท่ี ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของ รวมกันปองกันและแกปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว 
                 5  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสราง สุขภาวะแบบองค
รวม  และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข  มีความเปนตําบลนาอยู  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
                    การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให เปนสังคมแหงการเรียนรู  อันเปนเง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู ใหประชาชนท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไว
สรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสราง
ชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจนการสงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ดังนี้  
                1 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐานเนน
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเด็กมีความพรอมในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
                2  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีความทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ 
               3  ส งเสริ มและสนั บสนุ นรั กษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี   ศิ ลปะและวัฒนธรรมอันดี งาม 
ของทองถ่ิน เพ่ือใหสืบทอดและคงอยูตลอดไป 

4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                     การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ   ตามแนวทางของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
โดยรณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย  เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัย
เสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ  ดังนี้ 
                        1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ  แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 
                        2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน   
                     3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอท่ีอันตรายตอคน
และสัตว โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

              4 สงเสริมและสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

               5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค 
 
    5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                      ในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ
ภายในทองถ่ินเปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความ เขมแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
          1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพให เติบโตและเขมแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุม 
ใหมีความ เขมแข็งอยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ินและกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
กระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน  

    2 สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  
การเกษตร ควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย 

    3 สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยาย
เครือขาย เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร เพ่ือใหมีการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

    4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแนวทางใน
การดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน 
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   6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                      การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 
       1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ การขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ประชาชนมีไฟฟาและน้ําประปาในครัวเรือนใชตามความ
เหมาะสม 

    2 เสริมสรางมาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาน้ําทวมในชุมชน และพ้ืนท่ีการเกษตรโดย
ใหมีและบํารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ํา และระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังอยางเปนระบบในฤดูน้ํา
หลาก 

    3 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภค  บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร โดย
การพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม  

7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                      บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิตเพ่ือ
เอ้ืออํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเพ่ือ
เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้  

    1 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมแกประชาชน และชุมชน 

    2 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
และสถานท่ีตางๆในตําบลใหเปนตําบลนาอยู 

    3 สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมและกําจัดมลภาวะ
ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    4 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงไปสูการลดปญหาดานสิ่งแวดลอม  

พันธกิจการพัฒนา (Misson) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึงเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
                รวมไปถึงระบบการวางผังเมืองท่ีดี 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความ

เปนอยูของประชาชน 
พันธกิจท่ี 3  สงเสริมดานการสรางจิตสํานึก ปองกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
พันธกิจท่ี 4  สงเสริมดานการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน สรางจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน 
กษัตริย 

พันธกิจท่ี 5  สงเสริมการลงทุน สนับสนุนดานเกษตรกรรม พาณิชกรรม เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
สงเสริมการทองเท่ียวและเทคโนโลยี สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได  

พันธกิจท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร ศักยภาพบุคลากรและสรางระบบบริหาร  
      จัดการบานเมืองท่ีดี  
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 ๑. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันท่ีไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการ มีน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 ๒. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๓. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาตามมาตรฐานอยางท่ัวถึง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 
หางไกลจากยาเสพติด ชุมชนเขมแข็งประเพณีชุมชนไดรับการสืบทอดสูลูกหลาน ดําเนินตามแนวทางพระราชดําริ  
 ๕. ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง และมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพประชาชน 
 ๖. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีสวนรวมในการบริหารงาน
กับภาครัฐ บุคลากรมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  2 
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 



ตาราง : ผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ
ถือจาย 

งบประมาณ
ที่เบกิจาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 

         

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากถนนเมืองใหม – 
 ไผขวาง ถึงศาลาประชาคม หมูท่ี 1 ตําบลเมืองใหม 

√ 
 

 
 

 951,500 
 

- 
 

951,500 
 

0 
 

0 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานหนองชางตาย ถึงบาน
นายประทีป ใหมทอง หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม 

√ 
 

 
 

 1,251,700 
   

- 
 

1,251,700 
 

0 
   

0 
 

....”….. 

3 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาคจากบานนายฤทธ์ิ - 
บานนายแดง หมูท่ี 2 ตาํบลเมืองใหม 

√ 
 

 
  

637,000  
  

- 637,000   
0 

   
0 
 

....”….. 

4 โครงการขุดคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 4,5,7,8  
ตําบลเมืองใหม 

√ 
 

 
  

2,217,700 
  

- 
 

2,217,700   
 

0 
   

0 
 

....”….. 

*5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาสระหนองใหญ หมูท่ี 1    √ 0   450,000 - 450,000   449,000 ....”….. 

*6 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาธารณประโยชน ขางวัดบางคา 
บริเวณบานนายสุวรรณ  โสกุล ถึงบานนายวิทูรย โสกุล  
หมูท่ี 1 

  
 

√ 0   46,000 
 
 

- 
 
 

46,000   45,500 
 
 

....”….. 

*7 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาบานนายภิรมณ  แจมศรี  
หมูท่ี 4 

  
 

√ 0 195,615 
 

- 
 

195,615 
 

193,500 
 

....”….. 

*8 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางวาสนา ถึงบานนาย
วิษณุ อุทาสา หมูท่ี 7 

  
 

√ 0 60,000 
 

- 
 

260,000 258,000 
 

....”….. 

*9 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสมมาตร หมูท่ี  6    √ 0   279,450 - 279,450 276,500 ....”….. 

*10 โครงการกอสรางแทนวิดนํ้าพรอมประตเูปด-ปด 2 จุด   
หมูท่ี 4 

  
 

√ 0   200,000 
 

- 
200,000 199,000 

 
....”….. 

*11 โครงการกอสรางประตูปด - เปดนํ้า 1 จุด หมูท่ี 6    √ 0   83,000 - 83,000 82,500 ....”….. 
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ลําดบั 
รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหตุ ที ่ ไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

โอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณถือ
จาย 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 

 
         

*12 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค หมูท่ี 2    √ 0 383,132 - 383,132 383,000 กองชาง 

*13 
โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค เขาซอย 4  
หมูท่ี 8 

 
  

√ 0 
374,978 - 

374,978 
374,900 ....”….. 

*14 
โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค เขาซอย 5  
หมูท่ี 8 

 
  

√ 0 
176,048 - 

176,048 
176,000 ....”….. 

*15 
โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค เขาซอย 6  
หมูท่ี 8 

 
  

√ 0 
137,339 - 

137,339 
137,000 ....”….. 

*16 
โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค สายถนนทุงรวง
ทอง ถึงบานนายนงค ใหมผึ้ง หมูท่ี 5 

 
  

√ 0 129,119 
 

- 
 

129,119 129,000 
 

....”….. 
 

*17 
โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค สายถนนทุงรวง
ทอง ถึงบานนายสุพัฒน  ใหมโสภา  หมูท่ี 5 

 
  

√ 0 338,753 
 

- 
 

338,753 338,600 
 

....”….. 
 

*18 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค สายบานนาย
นิยม ถึงบานนางบรรจง ใหมโสภา หมูท่ี  7 

  
 

√ 0  148,708 - 
 

148,708 147,500 ....”….. 

*19 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาค สายถนนกกสับ
ใน เริ่มจากถนนเมืองใหม - ไผขวาง  หมูท่ี 3 

  
 

√ 0  379,598 - 
 

379,598 379,500 ....”….. 
 

*20 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะแบบโซลาเซลล จํานวน 
12 จุด 

  
 

√ 0 
455,000 - 

455,000 
451,500 ....”….. 

*21 
โครงการวางทอ คสล. สระหนองตาฟอง หมูท่ี 5 

√ 
 

 
  

0 
50,000 - 

50,000 
0 ....”….. 

**22 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาคตอจากสะพาน
ขามวัด ถึงบานนายโสภณ ปากเมย หมูท่ี 9 

 √ 
 

 
 0  541,533 - 

 
541,533 0 กันเงินไมกอ

หน้ีผูกพัน 

22 รวม 5 1 0 16 5,057,900 4,628,273 5,057,900 4,628,273 4,021,000  

หมายเหตุ : * หมายถึงโครงการตั้งจายรายการใหม  18 รายการ 
               ** กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน จะดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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โครงการจายขาดเงินสะสม 2 โครงการ  

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

  
 

 
     

 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางพารา สายไผกลึง  หมูท่ี 2 
 

 √ 
 

 1,400,000 
 

- 
 

- 
 

1,400,000 
 

0 
 

กันเงินไมกอ
หน้ีผูกพัน 

2 โครงการกอสรางไหลทางถนนลาดยางพารา  
สายหนองชางตาย หมูท่ี 6 (ถนนหนา อบต.เมืองใหม) 

 √ 
 

 546,000 
 

- 
 

- 
 

546,000 
 

0 
 

กันเงินไมกอ
หน้ีผูกพัน 

2 รวม 0 2 0 0 1,946,000 0 0 1,946,000 0  

 
หมายเหตุ : กันเงินในระบบ e- LASS ไมกอหน้ีผูกพัน จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  
ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

  

 
 

     
 

1 โครงการฝกอบรม ทบทวนศึกษาดงูาน สมาชิก อปพร.และ
รักษาความสงบเรียบรอย 

√ 
 

 
 

 100,000 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

0 
 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 

  
 

√ 
 

70,000 
 

- 
 

- 
 

70,000 
 

24,900 
 

....”….. 

3 โครงการคาใชจายในการชวยเหลอืประชาชน √    100,000 - - 100,000 0 ....”….. 

4 โครงการอบรมปองกันระงับสาธารณภยัและจัดทําแผน
ปองกันชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติภัยแลง ลมพายุกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

√  

  
30,000 

- 
 

- 
 

30,000 
0 

 

....”….. 

5 โครงการจดักิจกรรมปกปอง สงบ สันติ สามัคคี ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ 

√  
  

100,000 - 
 

- 
 

100,000 0 
 

....”….. 

6 โครงการจดัทําปายบอกทาง ปายช่ือถนน,ซอย ตําบล 
เมืองใหม 

√  
  

100,000 - 
 

- 
 

100,000 0 
 

....”….. 

7 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดสารเสพติด 

√  
  

10,000 - 
 

- 
 

10,000 0 
 

....”….. 

8 โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรสตร ี √    10,000 - - 10,000 0 ....”….. 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อพม. √    10,000 - - 10,000 0 ....”….. 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลเมืองใหม 

√  
  

10,000 - 
 

- 
 

10,000 0 
 

....”….. 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม √    10,000 - - 10,000 0 ....”….. 
11 รวม 10 0 0 1 550,000 0 0 550,000 24,900  
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหตุ ไม

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

โอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 
        

 

1 โครงการจดัซื้อพันธุไม เพ่ือตกแตงและปรับปรุงสภาพแวดลอม    √ 20,000 - - 20,000 4,250 กองสาธารณสุข 

2 โครงการติดตั้งปายรักษสิ่งแวดลอม    √ 15,000 - - 15,000 11,600 ....”….. 

3 โครงการฝกอบรมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
  

√ 15,000 - 
 

- 
 

15,000 14,380.50 
 

....”….. 

4 โครงการรณรงคกําจัดและคดัแยกขยะภายในครัวเรือน    √ 20,000 20,000 - 40,000 29,850 ....”….. 

*5 โครงการสวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ    √ 0 90,000 - 90,000 90,000 ....”….. 
5 รวม 0 0 0 5 70,000 110,000 0 180,000 150,080.50  

 
หมายเหตุ : * หมายถึงโครงการตั้งจายรายการใหม  1 รายการ 
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหตุ ไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

โอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ 
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

         

1 โครงการฝกอบรม ฝกอาชีพและศึกษาดูงานใหกับผูสูงอายุ กลุมสตรี 
กลุมอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลท่ัวไป 

 
  

√ 100,000 
 

- - 100,000 
   

31,157 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    √ 4,845,600 - - 4,845,600 4,630,300 .....”….. 

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ    √ 1,228,800 - - 1,228,800 1,039,200 .....”….. 

4 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    √ 36,000 - - 36,000 24,000 .....”….. 

5 โครงการกีฬาตานภัยยาเสพติดตําบลเมืองใหม    √ 50,000 - - 50,000 43,650 ....”….. 
6 โครงการจดังานวันผูสูงอายุตําบลเมืองใหมสืบสานประเพณี

สงกรานต 
  

 
√ 50,000 - 

 
- 
 

50,000 9,200 
 

....”….. 

7 โครงการจดังานสืบสานประเพณลีอยกระทง √    30,000 - 30,000 0 0 ....”….. 
8 โครงการพานองทองธรรมะ √    30,000 - 30,000 0 0 ....”….. 
9 โครงการแหเทียนพรรษา    √ 15,000 - - 15,000 3,400 ....”….. 

10 โครงการเขาคายคณุธรรมพัฒนาคณุธรรมเยาวชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

√ 
 

   30,000 - - 30,000 0 
 

....”….. 
 

11 โครงการประชุมและใหความรูผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 3 ศูนย 

 
  

√ 
 

10,000 - 
 

- 
 

10,000 0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

12 โครงการสงเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยของ ศพด.  ดวยศิลปะ 
 

√ 
 

   
20,000 - 

 
- 
 

20,000 0 
 

กองการศึกษาฯ 
 

13 โครงการออกกําลังกาย  เด็กอนุบาล 3 ขวบ ปฐมวัย ของ ศพด. 
 

 
  

√ 
 

30,000 - 
 

- 
 

30,000 9,320 
 

....”….. 
 

14 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน
(คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.) 

√ 
   

 
 

9,000 - 
 
 

- 
 
 

9,000 0 
 
 

....”….. 
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ลําดบั 

ที ่
รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหต ุไม

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ 

เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

   

 

  

 

  

15 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจดัการเรยีนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) (โครงการสนับสนุนคาใชจาย การ

บริหารสถานศึกษา) 

   √ 93,500 - 

 

 

- 

 

 

93,500 86,700 

 

 

กองการศึกษา 

16 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา

เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

   √ 62,150 - - 62,150 62,150 

 

 

......”….. 

17 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) 

   √ 269,500 - 

 

 

- 

 

 

269,500 269,500 ......”….. 

18 คาอาหารเสรมิ (นม)    √ 469,470 5,000 - 474,470 474,189.16 ......”….. 

19 เงินอุดหนุนโครงการคายภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียนใหกับโรงเรียนวัดแสนภมุราวาส 

   √ 50,000 - - 50,000 50,000 

 

......”….. 

20 เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับโรงเรยีนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) (โรงเรียน

วัดบางคา,โรงเรียนวัดแสนภมุราวาส,โรงเรียนวัดไผขวาง) 

   √ 55,000 - - 55,000 55,000 

 

 

......”….. 

21 เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยดานดนตรี

ใหกับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 

   √ 45,000 - - 45,000 45,000 

 

......”….. 

22 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

(โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา) 

   √ 760,000 - - 760,000 718,760 ......”….. 
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหตุ ไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

โอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ 
เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

   

 

  

 

  

23 คาใชจายในการจัดงานวันทองถ่ินไทย    √ 10,000 - - 10,000 800 สํานักปลัด 
24 คาใชจายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 
   √ 35,000 - - 35,000 0 ไมใชงบประมาณ 

25 คาใชจายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

   √ 25,000 - 
 

- 
 

25,000 0 
 

ไมใชงบประมาณ 

26 โครงการควบคมุและปองกันโรคไขเลือดออก    √ 30,000 60,000 - 90,000 80,012.50 กองสาธารณสุข 
27 โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอในชุมชน √    50,000 - 30,000 20,000 0 ....”….. 

28 โครงการเมืองนาอยู √    20,000 - - 20,000 0 ....”….. 

29 โครงการรณรงคดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    √ 20,000 - - 20,000 11,400 ....”….. 

30 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปฏิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณอัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและข้ึนทะเบียนสัตว) 

   √ 7,890 - 
 
 
 

- 
 
 
 

7,890 7,152 ......”….. 

31 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนขับเคลือ่นโครงการ) 

   √ 22,110 17,130 - 39,240 37,600 
 
 

......”….. 

32 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคติดตอและโรคไมติดตอ    √ 10,000 - - 10,000 9,750 ......”….. 
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและ เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

 

   

    

  

33 เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

   √ 180,000 - 
 

- 
 

180,000 97,600 
 

กอง
การศึกษา 

34 เพ่ือดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามหลักเกณฑ และ
แนวทางท่ีสํานักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ
กําหนด(สปสช.) 

   √ 80,000 - 
 
 
 

- 
 
 
 

80,000 80,000 
 
 
 

......”….. 

*35 โครงการติดตั้งมิเตอรไฟฟาเดินสายไฟฟาเขาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมพรอมขยายเสา
ไฟฟา 

   √ 0 100,000 - 100,000 97,200 
 
 

......”….. 

*36 โครงการติดตั้งมเิตอรนํ้าพรอมเดินทอประปาเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

   √ 0 20,000 - 20,000 20,000 
 

......”….. 

*37 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณรอบศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

   √ 0 200,000 
 

- 
 

200,000 
 

199,000 .....”….. 

*38 โครงการติดตั้งเสาธงสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 √ 
 

  0 20,000 
 

- 
 

20,000 0 กันเงินกอ
หน้ีผูกพัน 

38 รวม 7 1 0 30 8,779,020 422,130 90,000 9,111,150 8,192,040.66  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ

เทคโนโลยี 

     

  

   

- - - - - - - - - - -  
            

หมายเหตุ : * หมายถึงโครงการตั้งจายรายการใหม  4 รายการ 46 



  

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหตุ ไม

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

โอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี 

 
   

 
  

 
  

1 
โครงการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 

 
  √ 

69,300   
16,500 - 

85,800   
84,512   

สํานักงาน

ปลัด 
2 โครงการจดัการเลือกตั้งท่ัวไป/ซอมนายก อบต. 

และสมาชิกสภา อบต 
√ 

   
294,500 - 

 
- 
 

294,500 0 
 

......”….. 
 

3 โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้สว./สส. √    50,000 - 50,000 0 0 ......”….. 
4 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีรวมหนวยบริการจังหวัด

เคลื่อนท่ี 
 

  
√ 0 80,000 

 
- 

 
80,000 

 
54,259 

 
......”….. 

5 โครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน และสํารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล 
ระดับหมูบานและตําบล 

 

  

√ 40,000 - 
 
 
 

- 
 
 
 

40,000 6,499 
 
 
 

......”….. 

6 โครงการฝกอบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ   สําหรับคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตาํบลและ
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 

  

√ 100,000 100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

200,000 120,700 
 
 
 
 

......”….. 
 

7 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี พัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน √    50,000 - - 50,000 0 กองคลัง 

8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

 
  

√ 190,470    - - 190,470    190,470    
 

สํานักงาน

ปลัด 
*9 โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําป    √ 0   6,000   - 6,000     3,317   ......”….. 

*10 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ    √ 0 75,000 - 75,000 26,450 ......”….. 

*11 โครงการกอสรางรั้วอาคารเอนกประสงค อบต.
เมืองใหม 

  
 

√ 0 
 

490,000 
 

- 
 

490,000 
   

489,500 
 

......”….. 

11 รวม 3 0 0 8 794,270 767,500 50,000 1,511,770 975,707  
89 รวม 6 ยุทธศาสตร 25 4 0 60 17,197,190 5,927,903 5,197,900 17,927,193 13,363,728.16  

หมายเหตุ : * หมายถึงโครงการตั้งจายรายการใหม  3 รายการ  / รวมตั้งจายรายการใหมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร = 22 โครงการ 
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โครงการกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  11 โครงการ 
 

1. ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 5 โครงการ 
 

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนนิการ 
ยังไมได

ดําเนนิการ 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจ 

 
   

 
  

 
  

1 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายใตวัดบางคา  หมูท่ี 1 ตําบลเมืองใหม 

 
  

√ 428,300   - 
 

- 428,300   428,300   
   

กองชาง 
 

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  สายเลียบคลอง 
รองเหมือง  หมูท่ี 8 ตําบลเมืองใหม 

 
  

√ 170,000 - 
 

- 
 

170,000 166,500 
 

......”….. 
 

3 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายบาน 
นางลําไย ใหมโสภาหมูท่ี 2 ตําบลเมืองใหม 

 
  

√ 58,700 - - 58,700 57,500 
 

......”….. 

4 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายบาน 
นายนงค  มิตรกัลยา หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม  

√ 
 

   
81,900 

 
- 
 

- 
 

81,900 
 

0 
 

......”….. 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

   

 

  

 

 

 

5 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 6 
 

 
  

√ 
 

 

1,650,000 
 

- 
 
 

- 
 

 

1,650,000 
 

1,648,000 
 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม 1 0 0 4 2,388,900 0 0 2,388,900 2,300,300  
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2. ตามรายการโอนตั้งจายรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 6 โครงการ 

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนนิการ 
ยังไมได

ดําเนนิการ 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 
   

 
  

 
  

1 โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองใหม   

 
  

√ 420,000   - - 420,000   419,500   
 

กองชาง 

 
2 โครงการขยายเขตประปาสวนภมูภิาคตอจากประปาเดิม  

หมูท่ี 9 ถึง หมูท่ี 2 ตําบลเมืองใหม   
 

  
√ 1,248,000 - 

 
- 
 

1,248,000 1,240,000 
 

......”….. 
 

3 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายบานผูใหญขวัญ
เรือน ถึง บานนายสุพนธ  ใหมปยะ (ชวงบริเวณทอประปา
เดิม ถึง บริเวณบานผูใหญขาว)  หมูท่ี 5  ตําบลเมืองใหม 

 
  

√ 177,295 - - 177,295 175,000 
 
 

......”….. 
 
 

4 โครงการจดัทําปายบอกทาง  ปายช่ือถนน,ซอย   
ตําบลเมืองใหม 

√ 
 

   
98,800 

 
- 
 

- 
 

98,800 
 

0 
 

......”….. 

5 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะแบบโซลาเซลล  
ตําบลเมืองใหม   

 
  

√ 
 

490,000 
 

- 
 

- 
 

490,000 
 

489,970 
 

......”….. 

6 โครงการติดตั้งปายเตือน , อุปกรณชะลอความเร็ว   
ตําบลเมืองใหม   

√ 
 

   
100,000 

 
- 
 

- 
 

100,000 
 

0 
 

......”….. 

 รวม 2 0 0 4 2,593,095 0 0 2,593,095 2,324,470  

 
3. โครงการท่ีขอขยายเวลาเบิกจายเงินกรณียังมิไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  1  โครงการ  

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนนิการ 
ยังไมได

ดําเนนิการ 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 
   

 
  

 
  

1 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 
สายไผขวาง – หมูท่ี 9 ตําบลเมืองใหม 

√ 
 

   
782,400   - - 782,400   0 

 
กองชาง 

 
 รวม 1 0 0 0 782,400 0 0 782,400 0  
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บัญชีครุภัณฑ 

ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนนิการ 
ยังไมได

ดําเนนิการ 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ครุภัณฑสํานักงาน           
*1 เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี    √ 0 4,500 - 4,500 4,500 สํานักงานปลัด 

*2 เกาอ้ีสําหรับผูบริหาร    √ 0 9,000 - 9,000 6,200 ......”….. 

*3 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต    √ 0 9,000 - 9,000 9,000 ......”….. 

*4 โตะสําหรับเจาหนาท่ี    √ 0 8,000 - 8,000 8,000 ......”….. 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร           
*5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล    √ 0 22,000 - 22,000 22,000 ......”….. 

*6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1    √ 0 22,000 - 22,000 22,000 ......”….. 

 ครุภัณฑสํานักงาน           
*7 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต    √ 0 9,000 - 9,000 9,000 กองคลัง 

*8 ตูเหล็กแบบ 2 บาน    √ 0 16,500    - 16,500    16,500    ......”….. 

*9 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง    √ 0 80,000 - 80,000 80,000 กองการศึกษา 

*10 
 

ชุดโตะเกาอ้ีสําหรับเด็กเล็ก (โตะ 8 ตัว เกาอ้ี 56 ตัว) 
 

 √ 
  

0 42,000 - 42,000 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

*11 พัดลมชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 16 น้ิว 
 

 √ 
  

0 4,200 - 4,200 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

*12 พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด 16 น้ิว 
 

 √ 
  

0 8,800 - 8,800 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร           
*13 

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV 
√ 
 

   
0 10,200 - 10,200 0 

 

กองการศึกษา 
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ลําดบั 
ที ่

รายการ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
หมายเหต ุไม

ดําเนนิการ 
ยังไมได

ดําเนนิการ 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

งบประมาณ 
ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ
ถือจาย 

งบประมาณ 
ที่เบกิจาย 

 ครุภัณฑงานบานงานครัว           
*14 เครื่องซักผาแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน 

 

 √ 
  

0 18,000 - 18,000 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

*15 ตูเย็นขนาด 7 คิวปกฟุต 
 

 √ 
  

0 9,400 - 9,400 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

*16 เตาแกซ 
 

 √ 
  

0 9,900 - 9,900 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

*17 โตะอาหารไมระแนง มาน่ังยาว 2 ตัว 
 

 √ 
  

0 24,000 - 24,000 0 
 

กันเงินไมกอหน้ี
ผูกพัน 

 ครุภัณฑสํานักงาน           
*18 เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี    √ 0 4,500 - 4,500 4,500 กองสาธารณสุข 

*19 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต    √ 0 9,000 - 9,000 9,000 ......”….. 

*20 ตูเหล็กแบบ 2 บาน    √ 0 5,500 - 5,500 5,500 ......”….. 
 ครุภัณฑการเกษตร           

*21 เครื่องพนฝอยละอองละเอียด    √ 0 98,000 - 98,000 98,000 ......”….. 
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร           

*22 เครื่องปริ้นทเตอร เลเซอร ขาวดํา    √ 0 5,200 - 5,200 5,200 ......”….. 

*23 เกาอ้ีสําหรับผูบริหาร    √ 0 9,000 - 9,000 6,200 กองชาง 

*24 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1    √ 0 22,000 - 22,000 22,000 ......”….. 

24 รวมท้ังสิ้น 1 7 0 16 0 459,700 - 459,700 327,600  

 
หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการตั้งจายรายการใหม  24  รายการ 
             : ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก  3 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา   
....................................................... 

แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบท้ัง 3 ตอน เพ่ือใหการ ดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป  
 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง   

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย   
   หญิง 
 
2. อายุ   ต่ํากวา 20 ป    20 – 30 ป   
   31 - 40 ป      41 - 50 ป   
   51 – 60 ป     มากกวา 60 ป  
 
3. สถานภาพสมรส    โสด   
    สมรส   
    หมาย/หยา/แยกกันอยู 
 
4. การศึกษา   ไมไดเรียน          ปริญญาตรี 

 ประถมศึกษา        ปริญญาโท 
 มัธยมศึกษาตอนตน       สูงกวาปริญญาตรี 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย    อ่ืนๆ 
   อนุปริญญาหรือเทียบเทา    
 
5. อาชีพ   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ          ลูกจาง/พนักงานบริษัท  
   ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ   คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  
   นักเรียน/นักศึกษา          รับจางท่ัวไป 
   แมบาน/พอบาน/เกษียณ        เกษตรกร(เลี้ยงสัตว)/ประมง            
   ทํานา/ทําสวน/ทําไร    วางงาน   
   พระภิกษุ/นักบวช     อ่ืน ๆ ............................ 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเบ้ืองตน 
1. ทานมารับบริการท่ีหนวยงานนี้บอยเพียงใด  
      1 ครั้ง/เดือน        

  2 - 3 ครั้ง/เดือน     
  1 - 2 ครั้ง/ป     
  3 - 4 ครั้ง/ป 
  5 - 6 ครั้ง/ป 
  มากกวา 6 ครั้ง/ป 
 

2. ทานมักจะมารับบริการท่ีหนวยงานนี้ในชวงเวลาใด 
      08.30 - 10.00  น.      

  10.01 - 12.00 น.   
  12.01 - 14.00 น.             
  14.01 น. – เวลาปดทําการ 

 
3. เรื่องท่ีมารับบริการมากท่ีสุด 
      ชําระภาษี      

  เขารวมประชุม    
  เขารวมอบรม     
  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
  เบี้ยยังชีพผูพิการ     
  ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  
  ขออนุญาตงานกอสราง     
  ภาษีสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
  ภาษีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
  แจงเรื่องราวรองทุกข 
  บริการอินเตอรเน็ตตําบล    
  ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ   
  สมัครเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
  จดทะเบียนพาณิชย   
  อ่ืนๆ ………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ตอนท่ี 3  ประเด็นการประเมิน         54 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว      
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาํข้ันตอนในการใหบริการ      
4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดบั
กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกทีไ่ดรับจากการบริการแตละข้ันตอน      
6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

     

ดานเจาหนาที่ / บุคลากรผูใหบริการ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ      
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ ผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที ่

     

4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
คําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      
6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสนิบน ไมหา
ประโยชนในทางมชิอบ ฯลฯ 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา  
ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ      
5. “คุณภาพและความทนัสมัย” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือ      
6. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบยีบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 

     

7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพนัธ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย 

     

8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริการของ อบต.เมืองใหม ความคิดเห็นอ่ืนๆในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ขอขอบคุณทานท่ีใหคําแนะนํา เราจะไดนําไปปรับปรุงการใหบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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- สําเนาคูฉบับ - 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ท่ี   172/2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
--------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  นัยคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ท่ี 131/๒๕๕9    
ลงวันท่ี  ๓0  มิถุนายน ๒๕๕9 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ไปแลว  นั้น 

เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน  
ตําบลเมืองใหมไดครบวาระในการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี  29  มิถุนายน  ๒๕61  (วาระอยูในตําแหนงคราวละ 
๒ ป) ตามนัยดังกลาวไดดําเนินการคัดเลือกผูแทนประชาคม/หนวยงานและหัวหนาสวนการบริหาร  เขารวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ประกอบกับ  
สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เมืองใหม  เพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  แทนตําแหนงท่ี
วางลง  ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  1/2561  
ประจําป  ๒๕61  เม่ือวันท่ี  2  เมษายน  ๒๕61  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒8  จึงยกเลิกคําสั่ง ท่ี 131/๒๕๕9  
ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  ๒๕๕9  และแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหมข้ึนใหม  ประกอบดวย 
 1. นางสาวเดือนรุง สาโร        สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม หมูท่ี 7 กรรมการ 

2. นายบุญมี  โลหะเจริญ    สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม หมูท่ี 3 กรรมการ 
 3. นายสุริยา  ใหมทอง        สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม หมูท่ี 4 กรรมการ 

๔. นายปยวัฒน  มาลัย        ผูแทนประชาคมตําบลเมืองใหม  กรรมการ 
๕. นายชวลิต  มนทสิทธิ ์     ผูแทนประชาคมตําบลเมืองใหม  กรรมการ 

 ๖. ผอ.โรงเรียนวัดไผขวาง         ผูแทนหนวยงาน    กรรมการ 
7. ผอ.รพ.สต.เมืองใหม         ผูแทนหนวยงาน    กรรมการ 
8. นายฉัตรชัย  เรืองเวช  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายวรกิจ  ประเสริฐสรรค ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. ผูอํานวยการกองคลัง อบต.เมืองใหม      กรรมการ 
11. ผูอํานวยการกองชาง อบต.เมืองใหม      กรรมการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

/3.รายงานผล... 



  

 
56 

- 2 - 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี    3  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

          (นายสมชาย  ตันมาก) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการมีวาระ 2 ป  
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- สําเนาคูฉบับ - 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ท่ี   289/2561 

เรื่อง  แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

--------------------------------------- 
ตามท่ีไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ท่ี  172/๒๕61 ลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  ๒๕61 

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไปแลว นั้น 
เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ประกอบมติท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  11  
ตุลาคม  ๒๕61 จึงแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม และเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  1. นายวรกิจ  ประเสริฐสรรค ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเดือนรุง สาโร  ส.อบต.เมืองใหม หมูท่ี 7  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   16   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

         (นายสมชาย  ตันมาก) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ มีวาระ 4 ป  
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- สําเนาคูฉบับ – 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ท่ี   290/2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

--------------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ขอ ๒9 (4) ประกอบมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  ๒๕61  ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร ประกอบดวย 
 1. นายองอาจ รอดพิทักษ  รองปลัด อบต.เมืองใหม   
 2. นางสาววิมลรัตน สังขพงษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 3. นางสาวจันทรสุดา อรัญแล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   16   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

         (นายสมชาย  ตันมาก) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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