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ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลล าใหม่  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1   
บทน ำ 

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

1.๑ ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
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  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
๑.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ล าใหม่           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลล าใหม่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

          /1.3 ขั้นตอน… 
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๑.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

3.กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกาศ... 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภำยในเดือนธันวำคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล           
ล าใหม่  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๑.๔ เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   ๔.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๔.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  ๔.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ใหม ่
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  ๔.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มาปฏิบัติงาน 
  ๔.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๔.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๔.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   ๔.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๔.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๔.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
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    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   ๔.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๔.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการวัน
เด็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  ๔.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับ ผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่ งใช้ แบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๔.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   
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  ๔.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ หมายถึ ง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิด เห็ น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๔.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๑.๕ ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๕.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๕.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  ๕.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๕.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  ๕.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๕.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนท่ี 2   

การติดตามและประเมินผล 
********************* 

 

การติดตามและประเมินผล 
2.1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองยะลาและแผนชุมชนต าบล รายละเอียดดังนี้ 

  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่    ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลล าใหม่เป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ
มุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมี
ฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ ภายใตวิ้สัยทศัน์  

"สาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม สังคมดี มีการศึกษา  
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเมืองการบริหาร" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน ทางระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ ๒  ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ ๓  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 
  

/ยุทธศาสตร์... 

 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อความสามัคคี 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องปัญหายาเสพติด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้ก ับประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 

/เป้าประสงค์... 
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 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ  
2. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพในการสร้างงานแบบยั่งยืน 
5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนให้น่าอยู่ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลให้มีความเข็มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละ 80  เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
2.  ร้อยละ 90 ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมมีความพ่ึงพอใจ 
3.  ร้อยละ  90 ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี 
4.  ร้อยละ  90 ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
5.  ร้อยละ 90 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและเรียนรู้ด้านการศึกษาทั้งในระบบและ

นอกระบบ 
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ดี 
4.ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือน 
5.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีจ ากัด 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

การเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนทางระบายน้ า 

        2. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
       3. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่งถึง 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการเพ่ือความสามัคคี 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
3. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

    1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
    2. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
    3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
   4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

   4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
/1.2 แผนพัฒนา... 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน 
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน 
โครงการ จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
2.แผนงานการเกษตร 

37 
 
 
 

2 

15,440,900 
 
 
 

630,000 

7 
(4 

โครงการที่
กันเงินไว้) 

- 

3,956,800 
(924,400) 

 
 
- 

2.ด้านการศึกษาศาสนากีฬา 
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

10 
16 

2,645,000 
1,335,000 

3 
5 

1,536,595 
145,580 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานงบกลาง 

12 
24 

 
4 

295,000 
1,565,000 

 
8,318,800 

 3 
16 

 
3 

75,269 
85,730 

 
7,661,700 

4.ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานสร้างเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

25 
2 

1,780,000 
235,000 

9 
- 

108,245 
- 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานสาธารณสุข 

7 
5 

2,320,000 
520,000 

- 
1 

- 
4,800 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

8 
7 
 

6 

2,940,000 
790,000 

 
1,100,000 

3 
6 
 
- 
 

317,940 
142,778.30 

 
- 

 
 

/1.3 ผลการ… 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
หน้าวัด ม.1 

117,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3x60 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

 2 2.ด้านการศึกษา
ศาสนากีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน     
ยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนต าบลล าใหม่ 
ประจ าปี 2563 

280, 000 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนในพื้นที่ได้   
ออกก าลังกายและเล่น 
กีฬา 

จัดการแข่งขั้น
กีฬา 1 ครั้ง/ป ี

  โครงการมหกรรมตาดีกาล าใหม่ต้าน
ยาเสพติด 

80000 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

เด็กนักเรียนใน
ต าบลล าใหม่ 

โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน 

20,000 ส านักงานปลัด เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบล 
ล าใหม่ 

โครงการจัดขบวนแห่งานสมโภชหลัก
เมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  
ประจ าปี พ.ศ.2563 

15000 ส านักงานปลัด เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงาม 

ประชาชน 
จังหวัดยะลา 

3 3.ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน 
ต าบลล าใหม่ 

250,000 ส านักงานปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้ใน 
การพัฒนาศักยภาพสตรี
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสตร ี
 ม.1-7 

โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูกตรวจ 
สุขภาพสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด 

1,500 ส านักงานปลัด เพื่อเป็นการส่งเสริมมี 
ปัญหาด้านสุขภาพของ 
หญิงตั้งครรภ์จนกระทั้ง 
หลังคลอด 

สตรีตั้งครรภ ์
หลังคลอดบุตร 
จ านวน 15 
ครอบครัว 
จ านวน 30 คน 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์… 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 3.ด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมให้คนพิการใช้สิทธิ
การเมือง 

11,000 ส านักงานปลัด เพื่อให้ได้รับทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ   
 ในด้านต่างๆ 

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส/ 
คนไร้ที่พึ่ง 
 จ านวน 30 คน 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 กองสาธารณสุข เพื่อด าเนินกิจกรรม 
โครงการพระราชด าริ 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

4 6.ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

30,000 ส านักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นสะท้อน 
ปัญหา 

จัดประชาคมหมู่ 
บ้าน 7 ครั้ง และ
ประชาคมต าบล  
1 ครั้ง 

 
1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านควนดินแดง-บ้านต้น
ยอ (ยล ถ.57-004 ) 
 

1,383,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน 
ส าหรับใช้คมนาคมได้
อย่าง สะดวกรวดเร็ว  
 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
 

ปรับปรุงถนน คสล.  
สาย ปีซัด - น้ าเย็น ม.2 
 

1,1458,800 กองช่าง เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ให้ดีขึ้นและลด
ปัญหา อุบัติเหตุ  
 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
 

 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนใน ชุมชน
สายสระน้ าอ่าวขาว
พร้อมก่อสร้างดาดหิน
ใหญ่ เรียงยาแนว  
ม.7 
 

190,000 กองช่าง เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ให้ดีขึ้นและลด
ปัญหา อุบัติเหตุ  
 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 32.00 เมตร. 
และกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0-0.50 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 192 ตารางเมตร 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้าน ผู้ใหญ ่
อียา ม.3 
 

297,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน 
ส าหรับใช้คมนาคมได้
อย่าง สะดวกรวดเร็ว  
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0-0.30 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางไป กูโบใหม่ ม.4 
 

162,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน 
ส าหรับใช้คมนาคมได้
อย่าง สะดวกรวดเร็ว  
 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0-0.30 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 248 ตารางเมตร 
 

โครงการขยายเขตท่อส่ง
จ่ายน้ าประปา ม.3,4 

355,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

 จ านวน 2 แห่ง 

โครงการก่อสร้างก าแพง 
กันดิน ม.5 

421,000 กองช่าง เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

ยาว 26 เมตร 
สูง 1.95 เมตร 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.แบบฝา
ปิดข้างมัสยดิ ม.6 

กันเงินไว้ 
264,400 

กองช่าง เพื่อช่วยระบาย 
น้ าในช่วงฤดูฝนและลด
ปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร  

 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

บุกเบิกถนนสายข้าง 
กุโบ ม.5 
 

กันเงินไว้ 
150,000 

 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน 
ส าหรับใช้คมนาคมได้
อย่าง สะดวกรวดเร็ว  
 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
พื้นทางลูกรัง หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 450 
ตารางเมตร 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยช้างเผือกต่อ
จากถนนเดิม ม.2 

กันเงินไว้ 
274,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน 
ส าหรับใช้คมนาคมได้
อย่าง สะดวกรวดเร็ว  
 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 102 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  
0-0.30 เมตร  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
408 ตารางเมตร  

โครงการซ่อมแซมฝาย
กั้นน้ า  (โกเล้ง) ม.5 

กันเงินไว้ 
69,400 

กองช่าง เพื่อให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

2. 2.ด้านการศึกษา
ศาสนากีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อาหารเสริม (นม)  
 

    245,465  
 

ส านักงานปลัด จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ภาคเรยีนที ่2/2562 
และ ภาคเรียนที่  
1/2563 
จ านวน 275 คน 
จ านวน 260 วัน 
คนละ 7.37 บาท 
 

จัดซื้ออาหารเสริม 
ร.ร.บ้านปอเยาะ 
ร.ร.บ้านป่าพ้อ 
ร.ร.บ้านทุ่งคา 
ร.ร.วัดล าใหม ่

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,100,000  
 

ส านักงานปลัด จัดหาอาหารกลางวัน ภาค
เรียนที ่2/2562 และ 
ภาคเรยีนที ่ 1/2563 

เด็กได้รับอาหารกลาง 
วันท่ีถูกต้องเหมาะสม
ถูกหลักโภชนาการ 
 

โครงการจดัซื้อวัสด ุ
อุปกรณ์กีฬา 

63,650 ส านักงานปลัด เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่น
กีฬา 
ต่างๆ 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
1 / ครั้งปี 

/ยุทธศาสตร์… 

 



20 
 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. 2.ด้านการศึกษา
ศาสนากีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 
 

191,130 
 

ส านักงานปลัด เพื่อให้ความส าคัญของเด็ก 
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติใน 
การพัฒนาประเทศชาติ 
ต่อไป 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
ประถมศึกษา 4 โรง 

โครงการอนุรักษ์และถ่าย 
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 

20,000 ส านักงานปลัด เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นที่ต าบลล าใหม่ 

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า 
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

12,000 ส านักงานปลัด เพื่อให้เยาวชนประชาชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 
 

เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนประชาชน 
ในต าบลล าใหม่ 

โครงการส่งเสริมประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม 
ประดิษฐ์และการละเล่น
ว่าว 

20,000 ส านักงานปลัด เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนการละเล่นกีฬา
พื้นบ้าน 

ชมรมว่าวต าบล 
ล าใหม่ 

โครงการอาซรูอสัมพันธ์ 29,930 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง 
ศาสนาวัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 
 

จัดงานอาซูรอสัมพันธ์ 

3 3.ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกฏหมายนา่รู้
ส าหรับสตร ี

        10,200  
 

ส านักงานปลัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมาย น่ารู้ส าหรับสตร ี
 

กลุ่มสตร ีจ านวน 30 
คน 

โครงการพัฒนาสตรีด้าน 
ทักษะการอ่าน อัลกรุอ่าน 
ที่ถูกต้อง 

      15,000  
 

ส านักงานปลัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการอ่านอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
 

กลุ่มสตรีน้อยกว่า 
35 คน 

โครงการพัฒนาผู้สูงอาย ุ
ด้านทักษะการอ่าน 
 อัลกรุอ่านท่ีถูกต้อง 
 

      14,700  
 

ส านักงานปลัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการอ่านอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

กลุ่มผูสู้งอายุไม่น้อย
กว่า 20 คน 

/ยุทธศาสตร์… 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 3.ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชุมชนสะอาด 
ศาสนสถานสรา้งสุข 

25,000 กองสาธารณสุข ส่งเสริมให ้ศาสนสถาน 
มีความสะอาดเป็น ระเบยีบ
เรียบร้อยตามหลัก 5 ส 

1.เจ้าหน้าท่ีต าบลล า
ใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 
5 ส. 
2.สื่อประชาสมัพันธ์
ให้ความรู ้
3.ประชาชนใน
ต าบลเข้าร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
ครั้ง 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้านตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัดตยิราช
นาร ี
 

32,584 กองสาธารณสุข เพื่อป้องกันและระงับ 
โรคตดิต่อ 

ลงพื้นที่เพ่ือท าการ
ฉีดวัคซีน 7 หมู่บ้าน 

โครงการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ ์
จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลด
ปริมาณ 
ขยะ 
 

17,685 ส านักงานปลัด เพื่อลดปรมิาณขยะ เด็ก เยาวชนใน
ต าบลล าใหม/่ 
นักเรียนในโรงเรียน
ในพื้นที่ 
รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการ 
การเข้าถึงสิทธิของคน 
พิการ/ผูด้้อยโอกาส/ 
คนไร้ที่พ่ึงในต าบล 
 
 

11,100 ส านักงานปลัด เพื่อได้รับทราบถึงสิทธิ 
ประโยชน์และสวัสดิการ 
ในด้านต่างๆ 

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส/ 
คนไร้ที่พ่ึง  
จ านวน 30 คน 
 

 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  โครงการเสรมิสร้าง
เครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลล าใหม ่

18,230 ส านักงานปลัด เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ 
เด็กและและเยาวชนให้มี 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทตนเองที่มีต่อสังคม 

สภาเด็กและเยาวชน
และสมาชิก 

โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ
 

1,800 ส านักงานปลัด เพื่อดูแลผูสู้งอายุท่ีมีปญัหา
ด้าน 
สุขภาพ 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 30 คน 

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยสูงอาย ุ
 

15000 ส านักงานปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ที่
จะเข้าวัยผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 30 คน 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,100,100 ส านักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี 
ต าบลล าใหม่ หมู่ท่ี 
1 - 7 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,441,600 ส านักงานปลัด เพื่อดูแลคนพิการและ
ผ ู้ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชี
วิติที่ดีขีน้เพื่อจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพความพิการให ้
กับคนพิการหมู่ที่ 1-7 

ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ   
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพ 

120,000 ส านักงานปลัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน 
สุขภาพให้กับประชาชน 

7  หมู่บ้าน 
 

4 ด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ฝึกอบรมการท าสบู่จาก
น้ ามันมะพรา้วสกัดเย็น 

15,000 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาความรู้และ 
ทักษะอาชีพการแปรรูป 
จากน้ ามันมะพร้าว 
สกัดเย็น 

กลุ่มสตร/ีผูสู้งอาย ุ
/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส  และ 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 30 คน 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการ 
แปรรูปกล้วยน้ าว้า 
 

      10,000  
 

ส านักงานปลัด อบรมให้ความรู้ทักษะ
อาชีพการแปรรูปกล้วย
น้ าว้า 

กลุ่มสตร/ีผูสู้งอายุ/ 
ผู้พิการ /ด้อยโอกาส  
และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 30 คน 
 

                                                                                                                                                  /ยุทธศาสตร์….
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

14,360 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/     
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  
และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 30 คน 

โครงการส่งเสริมอาชีพการท าสิ่ง 
ประดิษฐ์จากไหมพรม 

15,000 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/     
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  
และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 30 คน 

โครงการฝึกอบรมการท าพวง 
กุญแจของช าร่วยให้แก่เด็กและ 
เยาวชน 

10,000 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก 
และเยาวชนใช้เวลาให้เกิด 
ประโยชน์ 
 

เด็กและเยาวชนใน 
พื้นที่ต าบลล าใหม่ 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึก 
อบรมการท าโมบาย 

15,630 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
อาชีพการท าโมบาย 
 

กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/     
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  
และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 30 คน 

โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย 10,835 ส านักงานปลัด เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
อาชีพการท าขนมไทย 
 

กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/     
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  
และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 30 คน 

โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์ 
จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก 
และเยาวชนใช้เวลาให้เกิด 
ประโยชน์ 
 

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นที่ต าบลล าใหม่ 
 
 

5 ด้านส่งเสริม 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

     4,800  
 

กองสาธารณสุข เพื่อสร้างจิตส านึกใน  
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้กับแกนน าในชุมชน 
 

อบรม/ศึกษาดูงาน 

6 6.ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรม สัมมนา และ 
ทัศนศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน 
ส่วนต าบล 

269,615 ส านักงานปลัด เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วน 
ต าบล ได้ความรู้ใหม่ ๆ 
ได้ความรู้ใหม่ ๆ 
 

จัดอบรมสัมมนา     
ทัศนศึกษาดูงาน  
1 ครั้ง / ป ี

/ยุทธศาสตร์… 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 6.ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ  
ประจ า อบต. 
 

73,538 ส านักงานปลัด เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารภัยในพื้นที่ 

จิตอาสาในพื้นที่  
จ านวน 65 คน 

โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมและความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานจ้าง 

13,325 ส านักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น บุคลากรบุคลากร 
ขององค์กรมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมจริยธรรม 
ความโปรงใส่ในการท างาน 
 

ผู้บริหาร บุคลากร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง อปท. 
 

โครงการปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

35,000 ส านักงานปลัด -เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรใน
สังกัด อบต. ได้เทิดพระเกียรติ
และแสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดี 
 - เพื่อให้ความรักและความ
สามัคคีในการท าร่วมกันท า
กิจกรรมความดีเพื่อสังคม 
และสาธารณะ 
 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมความดี
เพื่อสังคมและสาธารณะ 
 

ผู้บริหาร / บุคลากร 
ในสังกัดและ
ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
ล าใหม่ 
 

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย 
ในชุมชนหรือโรงเรียน 
 

19,586 ส านักงานปลัด ป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน
ครัวเรือน 
ชุมชนและหมู่บ้าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
30  คน 
ประชาชนในพื้นที่ 
ต าบลล าใหม่ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาล 

 ส านักงานปลัด เพื่อป้องกันภัยในการเดินทาง
ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญให้เกิดความ
ปลอดภัย ในระหว่าง 
เดินทาง 
 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลล าใหม่และ
พื้นที่ใกล้เคียง 
ที่ใช้รถใช้ถนนใน 
การสัญจร 
ไป – มาช่วง 
 เทศกาล 

/ยุทธศาสตร์… 

 



25 
 

 

 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  โครงการฝึกอบรม/ทบทวน  
อปพร 

15,770 ส านักงานปลัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุ 
สาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

35  คน / ปี 
 

โครงการสร้างความปลอดภัย
และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดภัยต่างๆ 

19,584.30 ส านักงานปลัด -เพื่อให้ประชาชนและ 
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครใน
พื้นที่มีความรู้ในการ 
ป้องกันตนเองและช่วยเหลือ
ชุมชนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย
ต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 30 คน 
ประชาชนในพื้นที่ 
ต าบลล าใหม่ 
 

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร 
และขับขี่อย่างปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 

13,250 ส านักงานปลัด ให้ความรูเรื่องกฎหมายจราจร  
และการขับขี่อย่างปลอดภัยให้ 
แก่ครู และ นักเรียน 
 

โรงเรียนวัดล าใหม่ 
โรงเรียนบ้านปอ
เยาะ 
โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนท่ี 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

********************* 
๓.๑  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑7 85.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖3 96.92 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่ 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 95 95 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่ งเป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์ โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 
 

/รายละเอียด... 
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  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

20 19 95  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระชากร  และ ช่ว งอ ายุ แล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

 1 .6  ข้อมู ล เกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  

 
/ล าดับ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ า  ป่ า ไม้  ภู เข า  คุ ณ ภ าพ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  แล ะก ารด า เนิ น ก ารป ระ ชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เพื่ อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม่ 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๒. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป   และข้อมูล
พ้ืนฐานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ใหม่  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 

/๓.๒  ผลการ... 
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๓.๒  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
/๓.๓  การวิเคราะห์... 
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๓.๓  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย ม.1-ม.7 135 

- หญิง ม.1-ม.7 65 
2 อายุ   
 - ต่ ากว่า 20 ปี ม.1-ม.7 13 

- 20-30 ปี ม.1-ม.7 84 
- 31-40 ปี ม.1-ม.7 59 
- 41-50 ปี ม.1-ม.7 11 
- 51-60 ปี ม.1-ม.7 28 
- 61ขึ้นไป ม.1-ม.7 5 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศกึษา ม.1-ม.7 44 

- มัธยมศึกษา/เทียบเท่า ม.1-ม.7 84 
- อนุปริญญา/เทียบเท่า ม.1-ม.7 48 
- ปริญญาตรี ม.1-ม.7 17 

 - ปริญญาโท                ม.1-ม.7 5 

 - ปริญญาเอก                ม.1-ม.7 - 
 - อ่ืน ๆ                ม.1-ม.7 2 
4 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ ม.1-ม.7 9 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ม.1-ม.7 12 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ม.1-ม.7 41 
- รับจ้าง ม.1-ม.7 51 
- นักเรียน นักศึกษา ม.1-ม.7 33 

 - เกษตร  ม.1-ม.7 37 
 - อ่ืนๆ  ม.1-ม.7 17 
 รวม 200 

 

 
 
 

/เกณฑ์ในการ... 
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เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ 
ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามไว้ 
5 ระดับ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1  คะแนน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
135 
65 

 
67.50 
32.50 

รวม 200 100 
2. อายุ 

     ต่ ากว่า 20 ป ี
     20 - 30  ปี 
     31 - 40  ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 
     มากกว่า 60 ปี 

 
13 
84 
59 
11 
28 
5 

 
6.5 
42 

29.5 
5.5 
14 
2.5 

รวม 200 100 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ 

 
44 
84 
48 
17 
5 
0 
2 

 
22 
42 
24 
8.5 
2.5 
0 
1 

รวม 200 100 
4. สถานภาพในการท างาน 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

 
9 

12 
41 
51 
33 
37 
17 

 
4.5 
6.0 

20.5 
25.5 
16.5 
18.5 
8.5 

รวม 200 100 
       

 
 
 

/๓.๔  การวิเคราะห์… 
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๓.๔  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
  จากแผนภูมิแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
คนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต  มีการด าเนินโครงการมากที่สุด  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีการด าเนินโครงการรองลงมาตามล าดับ   
 
 
 
 

                                                                                                    
  /แผนภูมิแสดง… 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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/๓.๕  สรุปผล… 
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๓.๕  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3)  ที่อยู่
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณ
เพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร ์
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

40 37,521,400.00 47 29,807,750.00 14 7,959,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา การ
กีฬานันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

31 2,910,000.00 31 3,045,000.00 31 2,910,000.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 42 10,378,800.00 42 11,002,800.00 42 11,626,800.00 

ด้านเศรษฐกิจ 27 2,015,000.00 27 2,015,000.00 27 2,015,000.00 

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 2,840,000.00 7 2,080,000.00 7 2,080,000.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 21 4,830,000.00 28 5,255,000.00 22 4,115,000.00 

รวม 173 60,495,200.00 182 53,205,550.00 143 30,705,800.00 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

  / ผู้บริหารอบต… 
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ผู้บริหาร อบต.ล าใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ 

จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 12,056,455 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 1,567,300.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬานนัทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 7 1,996,955.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 16 7,930,200.00 

ด้านเศรษฐกิจ 9 117,000.00 

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 7 440,000.00 

   

รวม 48 12,056,455.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/รายละเอียด… 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ล าใหม่ ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 
 (จากระบบ e-plan) มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม สมัมนา 
และทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 

300,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

269,615.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

269,615.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,385.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

20,000.00 
 
 
 
 
 
 

13,325.00 
 
 
 
 
 
 

13,325.00 
 
 
 
 
 
 

6,675.00 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร. 
 

50,000.00 15,770.00 15,770.00 34,230.00 

4. 
 
 
  

ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 
 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
 

10,000.00 
 
 
 

1,050.00 
 
 
 

1,050.00 
 
 
 

8,950.00 
 
 
 

5. 
 
 
  

ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 
 

โครงการป้องกันระงับ
อัคคีภัยในชุมชนหรือ
โรงเรียน 
 

20,000.00 
 
 
 

19,586.30 
 
 
 

19,586.30 
 
 
 

413.70 
 
 
 

 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

6.  
 
 
 
 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 

โครงการให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายจราจรและขับขี่
อย่างปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

13,250.00 
 
 
 
 
 

13,250.00 
 
 
 
 
 

6,750.00 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 

โครงการสร้างความ
ปลอดภัยและลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 

19,584.30 
 
 
 
 

19,584.30 
 
 
 
 

415.70 
 
 
 
 

8.  
 
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่อียา 
ม.3 
 

271,900.00 
 
 
 

197,000.00 
 
 
 

197,000.00 
 
 
 

74,900.00 
 
 
 

9.  
 
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปกูโบร์ใหม่ ม.4 
 

224,700.00 
 
 

162,000.00 
 
 

162,000.00 
 
 

62,700.00 
 
 

10.  
 
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
ข้างกุโบร์ ม.5 
 

157,500.00 
 
 

150,000.00 
 
 

0.00 
 
 

7,500.00 
 
 

11. 
 
 
  

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนในชุมชนสายสระน้ า
อ่าวขาวพร้อมก่อสร้างดาด
หินใหญ่เรยีงยาแนว ม.7 

222,500.00 
 
 
 

190,000.00 
 
 
 

190,000.00 
 
 
 

32,500.00 
 
 
 

12 
 
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยช้างเผือกต่อจากถนน
เดิม ม.2 
 

372,700.00 
 
 
 

274,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

98,700.00 
 
 
 

 
 
                 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13.  
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล.แบบฝาปดิข้าง
มัสยดิ ม.6 

318,000.00 
 
 

264,400.00 
 
 

0.00 
 
 

53,600.00 
 
 

14.  
 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
 

526,955.00 
 
 

501,160.00 
 
 

245,465.00 
 
 

25,795.00 
 
 

15.  
 
 

ดา้นการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
 
 

1,100,000.00 
 
 

1,100,000.00 
 
 

1,100,000.00 
 
 

0.00 
 
 

16. 
 
  

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

วัสดุกีฬา 
 
 

100,000.00 
 
 

63,650.00 
 
 

63,650.00 
 
 

36,350.00 
 
 

17. 
 
  

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

0.00 
 
 

18.  
 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 
 

30,000.00 
 
 

12,000.00 
 
 

12,000.00 
 
 

18,000.00 
 
 

19.  
 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

200,000.00 
 
 

191,130.00 
 
 

191,130.00 
 
 

8,870.00 
 
 

20. 
 
  
 
 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 

อุดหนุนให้แก่ชมรมว่าว
บินต าบลล าใหมต่าม
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ
ด้านทักษะการอ่านอัลกรุ
อ่านทีถู่กต้อง 
 

15,000.00 
 
 
 

14,700.00 
 
 
 

14,700.00 
 
 
 

300.00 
 
 
 

 
 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22 
 
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการชุมชนสะอาด ศาสน
สถานสร้างสุข 
 

25,000.00 
 
 

25,000.00 
 
 

25,000.00 
 
 

0.00 
 
 

23.  
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

35,000.00 
 

32,584.00 
 

32,584.00 
 

2,416.00 
 

24.  
 
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณ
ขยะ 

20,000.00 
 
 

17,685.00 
 
 

17,685.00 
 
 

2,315.00 
 
 

25. 
 
  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่งในต าบลล าใหม ่

12,000.00 
 
 

11,100.00 
 
 

11,100.00 
 
 

900.00 
 
 

26. 
 
  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

จัดโครงการกฎหมายน่ารู้
ส าหรับสตร ี
 

12,000.00 
 
 

10,200.00 
 
 

10,200.00 
 
 

1,800.00 
 
 

27.  
 
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการเสรมิสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลล าใหม ่

20,000.00 
 
 

18,230.00 
 
 

18,230.00 
 
 

1,770.00 
 
 

28. 
  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ
 

2,000.00 
 

1,800.00 
 

1,800.00 
 

200.00 
 

29.  
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผูสู้งอายุ 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 
 

0.00 
 
 

30.  
 
 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

6,100,100.00 
 
 

6,100,100.00 
 
 

6,100,100.00 
 
 

0.00 
 
 

31. 
 
  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 

1,507,100.00 
 
 

1,441,600.00 
 
 

1,441,600.00 
 
 

65,500.00 
 
 

32 
 
.  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 

120,000.00 
 
 

120,000.00 
 
 

120,000.00 
 
 

0.00 
 
 

33. 
  

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรดี้านทักษะ
การอ่าน อัลกรุอ่านท่ีถูกต้อง 

15,000.00 14,700.00 14,700.00 300.00 

 
/ล าดับที…่ 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

34. 
 
 
 
  

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

โครงการสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

5,000.00 
 
 
 
 

4,800.00 
 
 
 
 

4,800.00 
 
 
 
 

200.00 
 
 
 
 

35.  
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 
 
 
 

14,630.00 
 
 
 

14,630.00 
 
 
 

370.00 
 
 
 

36. 
 
 
  

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมงาน
พับผ้าขนหนูรูปแบบ
ต่างๆให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

37. 
 
 
  

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุ
เหลือใช้ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

38.  
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการ
ท าพวงกุญแจของ
ช าร่วยให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

39.  
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การฝึกอบรมการท าโม
บาย 

20,000.00 
 
 

15,630.00 
 
 

15,630.00 
 
 

4,370.00 
 
 

40. 
  
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรปูกล้วยน้ าว้า 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

0.00 
 
 

41. 
 
 
 
  

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การฝึกอบรมการท าสบู่
จากน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น 
 

15,000.00 
 
 
 
 

12,150.00 
 
 
 
 

12,150.00 
 
 
 
 

2,850.00 
 
 
 
 

 
 

/ล าดับที…่ 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

42.  
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การท าสิ่งประดิษฐ์จาก
ไหมพรม 

15,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

0.00 
 
 

43. 
 
  

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ขนมไทย 
 

12,000.00 
 
 

10,835.00 
 
 

10,835.00 
 
 

1,165.00 
 
 

 
ค่าใช้จ่าย (Cost) 
               อบต.ล าใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จ านวนเงิน 12,024,455 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ จ านวน
เงิน 10,489,170 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,237,400.00 3 549,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬานนัทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 1,907,940.00 7 1,652,245.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 13 7,822,699.00 13 7,822,699.00 

ด้านเศรษฐกิจ 9 108,245.00 9 108,245.00 

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 4,800.00 1 4,800.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 7 352,180.60 7 352,180.60 

รวม 43 11,433,264.60 40 10,489,169.60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

/การวัดผล… 
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การวัดผล (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 37,521,400.00 8 1,567,300.00 6 1,237,400.00 3 549,000.00 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา 
การกีฬานันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

31 2,910,000.00 7 1,996,955.00 7 1,907,940.00 7 1,652,245.00 

3.ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

42 10,378,800.00 16 7,930,200.00 13 7,822,699.00 13 7,822,699.00 

4.ด้านเศรษฐกิจ 27 2,015,000.00 9 117,000.00 9 108,245.00 9 108,245.00 

5.ด้านทรัพย์กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 2,840,000.00 1 5,000.00 1 4,800.00 1 4,800.00 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 21 4,830,000.00 7 440,000.00 7 352,180.60 7 352,180.60 

รวม 173 60,495,200.00 48 12,056,455.00 43 11,433,264.60 40 10,489,169.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่    ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลล าใหม่เป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ
มุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมี
ฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"สาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม สังคมดี มีการศึกษา  
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเมืองการบริหาร" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน ทางระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ ๒  ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ ๓  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 

/ยุทธศาสตร์... 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อความสามัคคี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องปัญหายาเสพติด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้ก ับประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

1. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงาน
ก่อสร้างต่างๆ 

2. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา และ สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพในการสร้างงานแบบ

ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
/6. ส่งเสริม... 

 

เป้าประสงค์ 
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6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลให้มีความเข้มแข็ง  

      องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่ 14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565)  
หมายเหต ุ ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 3,730,000.00 6 6,751,400.00 40 37,521,400.00 47 29,807,750.00 14 7,959,000.00 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา การ
กีฬา
นันทนาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

12 2,500,000.00 29 3,015,000.00 31 2,910,000.00 31 3,045,000.00 31 2,910,000.00 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

16 7,974,400.00 20 8,234,400.00 42 10,378,800.00 42 11,002,800.00 42 11,626,800.00 

ด้านเศรษฐกิจ 6 805,000.00 5 755,000.00 27 2,015,000.00 27 2,015,000.00 27 2,015,000.00 

ด้านทรัพย์กร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1,980,000.00 9 2,142,000.00 12 2,840,000.00 7 2,080,000.00 7 2,080,000.00 

ด้านการเมือง
การบริหาร 

12 3,154,300.00 14 3,105,000.00 21 4,830,000.00 28 5,255,000.00 22 4,115,000.00 

รวม 61 20,143,700.00 83 24,002,800.00 173 60,495,200.00 182 53,205,550.00 143 30,705,800.00 

 

 
 

/การจัดท า… 
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               ผู้บริหาร อบต.ล าใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19  กันยายน พ.ศ.2562 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 12,056,455 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

1.ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
        

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 1,567,300.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬานนัทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 7 1,996,955.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 16 7,930,200.00 

ด้านเศรษฐกิจ 9 117,000.00 

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 7 440,000.00 

   

รวม 48 12,056,455.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  ความส าเร็จ… 

 

การจัดท างบประมาณ 
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2.  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
               
  อบต.ล าใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จ านวนเงิน 12,024,455 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ    
จ านวนเงิน  10,489,170 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,237,400.00 3 549,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬานนัทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 1,907,940.00 7 1,652,245.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 13 7,822,699.00 13 7,822,699.00 

ด้านเศรษฐกิจ 9 108,245.00 9 108,245.00 

ด้านทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 4,800.00 1 4,800.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 7 352,180.60 7 352,180.60 

รวม 43 11,433,264.60 40 10,489,169.60 

 
๔.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ให้แต่ละหน่วยงานของ อบต.ล าใหม่ ประสานความร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 

2. ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง 

2. ให้หน่วยต่างๆ ของ อบต.ล าใหม่ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ตามปฏิทินการด าเนินงาน 

3. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานต่างๆ ของ อบต.ล าใหม่ 
รายงานผล ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 











 

 

สรุปผลแบบสอบถามติดตามประเมินผลแผนปี  2563 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบ ลล าใหม่  ประจ า 
ปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ปรับปรุง
รูปแบบให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นของประชาชน และแจกแบบประเมินทั้งสิ้น 200 ชุด  และด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนประจ าปีดังนี้  
  
1. ประชากร ในการติดตามและประเมินผล 
  ประชากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  
 
2. กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างได้จากประชากรที่เป็นประชาชนของต าบลล าใหม่  ซึ่งค านวณจากสัดส่วน
จ านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน   จ านวน 200 ตัวอย่าง  และด าเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นราย
หมู่บ้านตามสัดส่วนจ านวนครัวเรือน  ดังนี้  

หมู่ที่ 1 บ้านปีซัด  จ านวน  40  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ าเย็น  จ านวน  30  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าพ้อ  จ านวน  30  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 4 บ้านปอเยาะ  จ านวน  30  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 5 บ้านลูกา   จ านวน  20  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 6 บ้านบาโงฮารอ  จ านวน  30  ตวัอย่าง 
หมู่ที่ 7 บ้านสีคง   จ านวน  20  ตวัอย่าง 
    จ านวน 200  ตัวอย่าง 

 
 
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางในการด าเนินการติดตามและขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ใช้แบบประเมินผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  โดยมีแบบประเมินจ านวน 3 แบบ ดังนี้  
 
 
 
 
 



 

  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  

  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล            
ล าใหม่แต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าใหม่ในภาพรวม  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ในภาพรวม  โดยก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยแบบประเมินที่เป็นเครื่องมือในการส ารวจครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน  ดังนี้  

ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไป  เพ่ือแสดงสัดส่วนของ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
ส่วนที่ 2  เป็นค าถามปลายปิด เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ในแต่ละยุทธศาสตร์ และให้คะแนนเต็มแต่ละข้อ 10 คะแนน    โดย
ประกอบด้วย 8 ประเด็นดังนี้  

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ 3   เป็นค าถามปลายปิด   เพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ในภาพรวม และให้คะแนนเต็มแต่ละข้อ 10 คะแนน  โดยประกอบด้วย 9  
ประเด็น ดังนี้  

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
ส่วนที่ 4  เป็นค าถามปลายเปิด  เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
  
 



 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
  คณะท างานงานติดตามและประเมินผลแผนปี 2562 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้จากแบบประเมินและน าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ  แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยค านวณดังนี้   

1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้การวิเคราะห์ด้วย
ค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนของแบบสอบถามตอนที่  2  
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของการให้ความพึงพอใจแต่ละยุท ธศาสตร์ และน า
เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวมาแบ่งช่วงระดับคะแนนออกเป็น 5 ช่วง  โดยใช้สูตรค่าพิสัย ดังนี้  

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)   =    
5

110   

 
         =      1.80 
 
  จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้น ามาแปลความหมายของระดับคะแนนแต่ละช่วงระดับชั้น               
ชั้นละ 1.80 จะได้ความหมายดังนี้ 

     ระดับความพึงพอใจ          ระดับคะแนน 
 น้อยที่สุด 1.00 – 2.80 
 น้อย 2.81 – 4.60 
 ปานกลาง 4.61 – 6.40 
 มาก 6.41 – 8.20 
 มากที่สุด 8.21 – 10.00 
 
3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนของแบบประเมินตอนที่ 3  วิเคราะห์             

โดยใช้ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนระดับชั้น 



 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการรวบรวบแบบสอบถามพบว่า  จากกลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง  อบต.ล าใหม่ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 200 ชุด ดังนั้น จึงค านวณค่าสถิติจากแบบสอบถาม 200 ตัวอย่าง  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการประมวลผลข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  200 ตัวอย่าง    มีรายละเอียดดังนี้  
เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
 เพศชาย  ร้อยละ 67.50    เพศหญิง  ร้อยละ 32.50 
อายุผูต้อบแบบสอบถาม 
 อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6.50    อายุ 20 – 30 ปี    ร้อยละ 42.00 
 อายุ 31-40 ปี   ร้อยละ 29.50     อายุ 41 – 50 ปี    ร้อยละ 5.50 
 อายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 14.00    อายุมากกว่า 60 ปี  ร้อยละ 2.50 
 
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.00           ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 42.00 
 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.00 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.50 
 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ  2.50  อ่ืน ๆ ร้อยละ  1.00 
 
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 4.50             อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ  6.00  
 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.50  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 25.50 
 นักเรียน / นักศึกษา  ร้อยละ 16.50   อาชีพเกษตรกร ร้อยละ  18.50 
 อาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ 8.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 
ตารางท่ี 1    ระดับคะแนนความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ แยกแต่ละประเด็น 

ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนนแยกตามยุทธศาสตร ์

ความพึง
พอใจ

ภาพรวมของ
แต่ละประเด็น

ค าถาม 

1.         
โครง  
สร้าง 
พ้ืน  
ฐาน 

2. 
การ 

ศึกษา 
ศาสนา  
การกฬีา 

นันทนาการ 
และศิลป 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

3. 
พัฒนา 
คุณ 
ภาพ 
ชีวิต 

4. 
ด้าน 

เศรษฐกิจ 

5. 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

 

6.      
การ 
เมือง 

การบริหาร 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.71 9.08 8.42 8.90 4.86 9.24 8.20 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

9.11 8.72 9.01 8.95 3.42 8.97 8.03 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 8.97 8.76 9.03 5.98 8.87 8.43 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.65 9.17 9.15 9.11 5.75 9.30 8.69 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

9.32 8.70 8.94 9.71 6.02 9.63 8.72 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 9.15 9.29 8.91 9.28 7.00 9.26 8.82 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.72 8.87 8.77 8.72 7.42 8.84 8.55 

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.31 9.04 9.04 9.13 8.34 9.48 9.05 

ความพึงพอใจภาพรวม 9.12 
มากที่สุด 

8.98 
มากที่สุด 

8.87 
มากที่สุด 

9.10 
มากที่สุด 

6.10 
ปานกลาง 

9.20
มากที่สุด 

8.56 
มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1     พบว่าประเด็นที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระดับคะแนน 9.20 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และประเด็นที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ที่ระดับคะแนน 8.03  
ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 และพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ในภาพรวม
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 8.56 ซึ่งเป็นค่าคะแนนในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร มีคะแนนสูงสุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระดับคะแนนน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ 6.10 อยู่ในระดับปานกลาง      



 

ตารางท่ี 2      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ในภาพรวม   

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 78.50 % 21.50 % 0 % 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 85.50 % 14.00 % 0.50 % 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 76.50 % 21.00 % 2.50 % 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 77.50 % 22.50 % 0 % 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 84.00 % 15.00 % 1.00 % 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 53.50 % 42.00 % 4.50 % 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

61.00 % 38.50 % 0.50 % 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 58.50 % 41.50 % 0 % 

ภาพรวม 71.88 % 27.00 % 1.13 % 

 
  จากการส ารวจในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่  ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.88 พึงพอใจระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
27.00 และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 1.13 
  สรุปโดยภาพรวม  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก     
 
 
           
 
 
 
 


