
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ครั้งท่ี 1  
---------------------------------------------------- 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 
2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 
2560) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

สมชาย   ตันมาก 
(นายสมชาย  ตันมาก) 
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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลเมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง  มีนาคม .ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘ หมวด ๖   ข้อ ๒๙   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
และ  ขอ้ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ใหม ่จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาร
รายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งาน
ต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดทา้ยเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   

 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

                มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
        การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   

 
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด   มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึน้  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็น

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
       ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

      ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ       

 
  

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง 
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน ได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(๒)  ไตรมาสที่  ๒  (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓  (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔  (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
 (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
       เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองใหมใ่นแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองใหม ่(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 

๑. นายวัฒนา   โพธา  สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๘ ประธานกรรมการ 
๒. นายส าเนาว์    มุทะสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๙  กรรมการ 
๓. นายปิยวัฒน์   มาลัย  ผู้แทนประชาคมต าบลเมืองใหม่     กรรมการ 
๔. นายชวลิต   มนทสิทธิ์  ผู้แทนประชาคมต าบลเมืองใหม่   กรรมการ 
๕. นายบรรจงรักษ ์  เสาวรักษ ์ ผอ.รร.วัดไผ่ขวาง     กรรมการ 
๖. นายบุญสืบ    จันทร์เจริญ ผอ.รพ.สต.เมืองใหม่    กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.เมืองใหม่      กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.เมืองใหม่      กรรมการ 
๙. นายฉัตรชัย   เรืองเวช  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

  ๑๐. นายวรกิจ  ประเสริฐสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวเดือนรุ่ง   สาโร สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๗    กรรมการและเลขานุการ  

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
 

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
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เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคม ีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 
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๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
5.4 แผนพัฒนาภาค 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด : 
 “ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
มาตรฐานสากล  เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม “ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของ               
                                อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐานโดยค านึงถึงชุมชน 
                                และสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ 
                                สภาพพ้ืนที่ (ZONNING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาด 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

                                รองรับการค้าเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาเทคโนยี ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการลงทุน 
                                 เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์จังหวัด : 
“ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น  เป็นเลิศสินค้า
เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้มาตรฐาน สังคมเป็นสุข”  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ 
                 AEC และตลาดโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
                 ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
 
 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (รวมถึงการวางผังเมือง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม       
    และพาณชิยกรรมเพ่ือเตรียมเข้าสู่ AEC 
2. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer 
6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ (Zoning) 
    และมีมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมภาพลักษณ์และช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความหลากหลาย 
    สู่ตลาดโลก 
8. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคง 
    ด้านการผลิตสินค้าเกษตร 
10. พัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน 
11. พัฒนา สินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยว 
12. สร้างความเชื่อม่ัน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
13. บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
14. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
15. พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว /ชุมชนรวมทั้งสร้างและขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง 
      ระบบการศึกษา ความรู้ คุณธรรม อาชีพ สุขภาพ และรักษาสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ 
      ท้องถิ่น เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

16. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และเสริมสร้างเครือข่ายในด้านความปลอดภัยในชีวิต 
      และทรัพย์สินแก่ประชาชน/ชุมชน 
17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้างความ  
      สมานฉันท์ 
 
วิสัยทัศน์อ าเภอราชสาส์น 

“อ าเภอราชสาส์นเป็นเมืองเกษตรกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
  

พันธกิจอ าเภอราชสาส์น 
๑. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตด้านการเกษตร 
๒. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน 
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์อ าเภอราชสาส์น 
๑. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ :    (๑) พัฒนาระบบส่งน้ านอกระบบชลประทานให้เกษตรกรสามารถน าน้ ามาใช้ได้อย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

  (๒) จัดสร้างแห่งน้ าขนาดใหญ่ 
(๓) พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการท าการเกษตร 
(๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม  
 

๒. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ :  (๑)  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   (๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ชุมชน 

๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ :     (๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนให้อยู่ในมาตรฐานและท่ัวถึงเพ่ือใช้สัญจร และ

ขนส่งผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก 
(๒) จัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน 

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาทุนทางสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ :  (๑)  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการชุมชน 
  (๒)  พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓)  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (๔)  สร้างองค์กรประชาชนให้เข้มแข็งและปลอดภัย 
  (๕)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๕. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสู่ตลาดในประเทศและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ :  (๑)  พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 
  (๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรปลอดภัย 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  (๓)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  (๔)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ 
  (๕)  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  (๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมการตลาด 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
 

“ต าบลน่าอยู่  ชูความเข้มแข็งของชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิต 
ปลอดมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 

 
          ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี       ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 
 
          เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๕.  เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี 
๖.  เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

          ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมีค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น 
ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว 
ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างเตาเผาขยะ ป้ายจราจร 
ไฟกระพริบ ฯลฯ  
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่    อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู้  
ปลูกจิตส านึกให้มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคง
ของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ 
เป็นต้น 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อ
ด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย  

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และ
เทคโนโลยี 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยก
รรม 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  การ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

 
          กลยุทธ์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
         ๑.๑  กลยุทธ์ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 

    ๑.๒  กลยุทธ์ ก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    2.1 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

    ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมด้าน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    4.1 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี 
    5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 ๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ และ 1๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

      ๑.๑  กลยุทธ์ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
๑.๒  กลยุทธ์ ก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     2.1 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมด้าน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    4.1 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และ

เทคโนโลยี 
     5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

 ๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ มุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่ 

             ๑.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
                  การพัฒนาการเมือง การบริหาร  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการ
บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 

   1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร 
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม 
สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบลเมืองใหม่ 
พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ  เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ด าเนินกิจกรรม และ
โครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อน
ไปสู่ทิศทางของต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

4 สนับสนุนและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใส และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
            การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
            1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคน
ในต าบล 
            2  ส่งเสริมและสนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
            3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
            4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจาก
พ้ืนที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
            5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง  สุขภาวะแบบองค์
รวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นต าบลน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

                  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้าง
ชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้  
            1  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ ได้ตามมาตรฐานเน้น
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
            2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีความทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ 
           3  ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นรั กษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี   ศิ ลปะและวัฒนธรรมอั นดี งาม 
ของท้องถิ่น เพ่ือให้สืบทอดและคงอยู่ตลอดไป 
 

4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ    ตามแนวทางของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
โดยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย   เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  ดังนี้ 
                   1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์   แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 
                   2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน   
                3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและ
สัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

         4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 

          5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

    5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
      1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ มอาชีพ ให้ เติบ โตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ ม 
ให้มีความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  

2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยาย
เครือข่าย เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร เพ่ือให้มีการผลิตที่มีคุณภาพ 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

   6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
   1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ าประปาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน และพ้ืนที่การเกษตรโดยให้มี
และบ ารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ า และระบบระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบในฤดูน้ าหลาก 

๖.6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค  บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร โดย
การพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม  

7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยนื ดังนี้  

1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 

2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
สถานที่ต่างๆในต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

 
พันธกิจการพัฒนา (Misson) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน รวมไปถึงระบบการวางผังเมืองที่ดี 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมด้านการสร้างจิตส านึก ป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน สร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนด้านเกษตรกรรม พาณิชกรรม เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้  

พันธกิจที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ศักยภาพบุคลากรและสร้างระบบบริหาร  
      จัดการบ้านเมืองที่ดี  

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 

 ๑. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ มีน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ๒. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งประเพณีชุมชนได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลาน ด าเนินตามแนวทางพระราชด าริ  
 ๕. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพประชาชน 
 ๖. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับภาครัฐ บุคลากรมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน   ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุ รักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

   
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูล
ดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

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

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และท่ีเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน 98 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) ๕ 
๓.๒  พันธกิจ (๕) ๕ 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๑๐ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๕ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๑๐ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 98 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100 98 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

รวม ๑๐๐ 98 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน   
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  ๕    
คะแนนที่ได้  4   
. 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 316 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 182 57.59 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 182 ๑๐๐ - 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

86 47.25 4 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน  

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)   

8๖ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ 4 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 28 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒8  คะแนน  คือต้องปรับปรุง  คุณภาพ
แผนพัฒนาสามป ีได้  4  คะแนน  และการด าเนินโครงการ ได้  4  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน    

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็น
ควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการ
ได้ร้อยละ  47.25  สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาได้ ซึ่งสัดส่วนของการด าเนินงานถือว่าได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้   แต่หาก
ด าเนินการได้น้อยกว่านี้อาจท าให้สิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ อาจท าให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
....................................................................................... ............................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ...................................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

    
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตส่ิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 6 -   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 
2   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1 
-   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

39 
13   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การ
ขนส่งและเทคโนโลยี 

1 
-   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 128 71   
รวมทั้งสิ้น 182 86   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 100 47.25   
 

 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 

23 6 26.08 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

31 7 22.58 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9 ๑ 11.11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

83 39 46.98 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่งและ
เทคโนโลยี 

10 1 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

160 ๑28 80 

รวม 316 182 57.59 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่
ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ได้ด าเนินการ
วัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ 
น.  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผล
การวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) ๕ 
๓.๒  พันธกิจ (๕) ๕ 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๑๐ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๕ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๑๐ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๕ 
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๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลเมื่อวันที่  31  มีนาคม  ๒๕60  (เวลา  11.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองใหม่  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ื อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 
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ส่วนท่ี  ๕ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพ
ลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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ประกาศ อบต.เมืองใหม่ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
******************************************* 

            ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
            ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.เมืองใหม่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.เมือง
ใหม่ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองใหม่  
          "ต าบลน่าอยู่ ชูความเข้มแข็งของชุมชน คนมีคุณภาพชีวิต ปลอดมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เมืองใหม่  
           พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมไปถึงระบบการวางผังเมืองที่ดี  
           พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความเป็นอยู่ของประชาชน  
           พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมด้านการสร้างจิตส านึก ป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน สร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  
           พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนด้านเกษตรกรรม พาณิชกรรม เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ
ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
           พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ศักยภาพบุคลากรและสร้างระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เมืองใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
        1. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 
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        2. ก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
        3. การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
        2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
        3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น 
        5. ส่งเสริมด้าน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3. ส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        1. การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
        3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        4. การส่งเสริมการศึกษา 
        5. การส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6. การส่งเสริม เทิดทูนพิทักษ์ รักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
        7. การส่งเสริมการสาธารณสุข 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี 
        1. การส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
        2. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การขนส่ง และเทคโนโลยี 
        3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
        4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร  
        5. การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
        1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
        2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
        3. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
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        4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
        5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
        6. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
        7. การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  
        8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 

ง. การวางแผน 

              อบต.เมืองใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 
ปี ต่อไป  
              อบต.เมืองใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

23 50,242,600.00 67 41,641,550.00 59 132,629,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

31 1,170,000.00 35 1,518,000.00 32 1,220,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9 5,185,000.00 15 5,220,000.00 12 320,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 

83 9,928,100.00 91 10,882,000.00 86 10,264,000.00 
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พระมหากษัตริย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
การขนส่ง และเทคโนโลยี 

10 390,000.00 20 720,000.00 19 720,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

160 19,217,445.00 29 2,960,000.00 24 2,390,000.00 

รวม 316 86,133,145.00 257 62,941,550.00 232 147,543,000.00 
 

 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
                ผู้บริหาร อบต.เมืองใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 182 โครงการ งบประมาณ 25,600,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 6 3,649,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

7 245,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

39 7,966,755.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว การขนส่ง และเทคโนโลยี 

1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 128 13,713,545.00 

รวม 182 25,600,000.00 
     แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 

          เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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           แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
          เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองใหม่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. จากโรงเรียนวัดไผ่
ขวาง ถึงหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองใหม่ 

 555,500.00 เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล. จาก
โรงเรียนวักไผ่ขวาง ถึงหมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากถนนฤทธิ์ประ
ศาสตร์ ถึงบ้าน นายแสง
อรุณ หมู่ที่ 4 ต าบลเมือง
ใหม่  

 434,400.00 เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ฤทธิ์ประศาสตร์ ถึงบ้าน นาย
แสงอรุณ หมู่ที่ 4 ต าบลเมือง
ใหม่  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากหน้าวัด
บางคา ฝั่งขวา ฝั่งซ้าย หมู่
ที่ 1 ต าบลเมืองใหม่ 

 567,200.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากหน้าวัดบางคา ฝั่งขวา ฝั่ง
ซ้าย หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านนายวิ
สิษฐ์ชัย ใหม่พรมมา ถึง
ถนนเส้น 304 หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองใหม่ 

 597,900.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากบ้านนายวิสิษฐ์ชัย ใหม่พรม
มา ถึงถนนเส้น 304 หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้าน

 1,121,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากบ้านผู้ใหญ่สุอ าพันธ์ สุดเขต
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ผู้ใหญ่สุอ าพันธ์ สุดเขต
ซอย 1 (ต่อท่อเมน) หมู่ที่ 
8 ต าบลเมืองใหม่ 

ซอย 1 (ต่อท่อเมน) หมู่ที่ 8 
ต าบลเมืองใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค ต่อจาก
ประปาเดิม ถึงหมู่ท่ี 9 
ต าบลเมืองใหม่ 

 373,700.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ต่อจากประปาเดิม ถึงหมู่ที่ 9 
ต าบลเมืองใหม่ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กรสตรี 

 10,000.00 เพ่ือให้องค์กรสตรีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนใน
การปฏิบัติงาน 

9 หมู่บ้าน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้อง สงบ สันติ สามัคคี 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด อ าเภอ 

 55,000.00 เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

1 ครั้ง 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดสารเสพ
ติด 

 50,000.00 เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพ
ติด  

9 หมู่บ้าน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกทบทวน
สมาชิก อปพร. 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบรรเทาสา
ธารภัย 

20 คน 
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 30,000.00 เพ่ือเป็นการให้ความรู้และพร้อมรับ
สถานการณ์แก่ผู้ประสบปัญหาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

9 หมู่บ้าน 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และจุดพักรถช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

 40,000.00 เพ่ือให้ผู้ใช้รถในช่วงเทศกาลมีความ
ระมัดระวังมากขึ้น และลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ 

2 ครั้ง 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 

 30,000.00 เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และการเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนสามารถน า
หลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

เด็ก เยาวชนต าบลเมืองใหม่ 
จ านวน 50 คน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 15,000.00 เพ่ือรณรงค์และสร้างความตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการฝึกอบรม ฝึก
อาชีพและศึกษาดูงาน
ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน 
และบุคคลทั่วไป 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ในการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม ฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงาน 

กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เด็ก 
เยาวชน ทั่วไป จ านวน 50 คน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และเกษตรชีวภาพ

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมด้านการฝึกอบรมอาชีพให้
เกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และ

จัดตั้งศูนย์ จ านวน 1 แห่ง จัด
ฝึกอบรม จัดท าแปลงสาธิต 
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ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ตามแนวทางเกษตร
พอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เกษตรชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับชุมชน  

จ านวน 50 คน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,356,000.00 เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ านวน 9 
หมู่บ้าน 463 คน 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

854,400.00 เพ่ือช่วยเหลือให้คนพิการสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 69 คน 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
3 คน 
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พระมหากษัตริย์ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านต าบลเมืองใหม่ 

 0.00 เพ่ือให้ อผส. สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
อย่างต่อเนื่อง 

อาสาสมัคร จ านวน 9 หมู่บ้าน 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
เด็กแรกคลอด ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

 30,000.00 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ 
คนพิการและครอบครัวของเด็กเกิดใหม่ 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กแรก
คลอดในต าบลเมืองใหม่ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือกรีฑาในระดับ
ต่าง ๆ 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในต าบล เมือง
ใหม่ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 

โครงการอาหารกลางวัน  784,000.00 เพ่ือจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ที่อยู่ในระบบ โรงเรียน  

-โรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน 3 
โรงเรียน -ศพด.จ านวน 3 ศูนย์ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

478,755.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนได้
ดื่มนมทุกวัน 

-โรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน 3 
โรงเรียน -ศพด.จ านวน 3 ศูนย์ 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือ และวารสาร
ประจ าที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน 

 40,000.00 เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารในการศึกษา
ค้นคว้า 

9 แห่ง 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่โรงเรียน 

 45,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -โรงเรียนสังกัด สพท.จ านวน 3 
โรงเรียน -ศพด.จ านวน 3 ศูนย์ 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

โครงการเพิ่มทักษะการ
เรียนการสอนด้วย
กิจกรรมเข้าค่าย

 50,000.00 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการ
พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
โดยตรง 

-โรงเรียนสังกัด สพท.จ านวน 3 
โรงเรียน -ศพด.จ านวน 3 ศูนย์ 
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ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ภาษาอังกฤษ เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอุดหนุนกิจการ
กีฬา 

 50,000.00 เพ่ือสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติดอ าเภอราชสาส์น 

-โรงเรียนสังกัด สพท.จ านวน 3 
โรงเรียน -ศพด.จ านวน 3 ศูนย์ 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการออกก าลังกาย 
เด็กอนุบาล 3 ขวบ 
ปฐมวัย ของ ศพด. 

 30,000.00 -ส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย -
เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
ของเด็ก  

เด็กปฐมวัย ศพด. 3 ศูนย ์

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ เด็กปฐมวัย
ของ ศพด. ด้วยศิลปะ 

 20,000.00 -เพ่ือส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีส่วนร่วม  

เด็กปฐมวัยศพด. 3 ศูนย ์

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

โครงการประชุมและให้
ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน

 10,000.00 เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์
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ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย ์ 

เด็กเล็ก แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรมเยาวชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 30,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม -เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์  

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 
3 โรงเรียน และศพด.ทั้ง 3 แห่ง 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

 50,000.00 เพ่ือสืบสานประเพณีของท้องถิ่น  ประชาชน ต าบลเมืองใหม่ 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดงานแห่เทียน
ในเทศกาลเข้าพรรษา 

 15,000.00 เพ่ือสืบสานประเพณีทางศาสนา ประชาชนต าบลเมืองใหม่ 

35. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการ โครงการจัดงานประเพณี  30,000.00 เพ่ือสืบสานงานประเพณีทางศาสนาและ ประชาชนต าบลเมืองใหม่ 
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ลอยกระทง  รัฐพิธี 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยด้าน
ดนตรีไทย  

 45,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้าน
ดนตรีให้สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี
ของไทยต่อไป 

นักเรียนโรงเรียนวัด แสนภุมรา
วาส 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญ 12 สิงหาคม 

 25,000.00 เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศ ์  ศานุวงค ์

ต าบลเมืองใหม่ 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญ 5 ธันวาคม 

 35,000.00 เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศ ์  ศานุวงค ์

ต าบลเมืองใหม่ 
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39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

 10,000.00 เพ่ือถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

ต าบลเมืองใหม่ 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ต าบลเมืองใหม่ 

 30,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของอสม. -พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน  

-สมาชิก อสม.ต าบลเมืองใหม่ 
จ านวน 60 คน -ประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

 14,000.00 เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคตดิต่อ อาทิ โรคเอดส์ 

9 หมู่บ้าน 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

โครงการสมทบกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นต าบลเมืองใหม่ 

 150,000.00 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดูแล
สุขภาพ 

ร้อยละ 20 ของงบ สปสช. 
ครอบคลุมตามตามแนวทาง 4 
ด้าน 7 กลุ่มเป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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พระมหากษัตริย์ 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการรณรงค์ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 10,000.00 เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

1 ครั้ง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการเมืองน่าอยู่  10,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสุขภาพอนามัย
ของชุมชน 

1 ครั้ง 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 40,000.00 เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

9 หมู่บ้าน 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 

โครงการอุดหนุนชมรมทู
บีนัมเบอร์วัน ต าบลเมือง
ใหม่ 

 20,000.00 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรม
ของชมรม 

9 หมู่บ้าน 
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พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคเอดส์ 

 10,000.00 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา  

9 หมู่บ้าน 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ชมรม
ผู้สูงอายุต าบลเมืองใหม่ 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลเมืองใหม่ 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

 67,500.00 เพ่ือเป็นการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน 

1 ครั้ง 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช 

 2,000.00 เพ่ือถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

ต าบลเมืองใหม่ 
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ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

263,200.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนศพด.ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพ  

เด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,000.00 เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. 3 
แห่ง 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนค่าวัสดุ
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

79,900.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียน ศพด.มีวัสดุ
การศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
สมวัย 

เด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์บริการ

 10,000.00 เพ่ือให้ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการ
ด าเนินงานกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ได้ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
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การท่องเที่ยว การขนส่ง และ
เทคโนโลยี 

และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น และส ารวจความ
คิดเห็นจากประชาชน
ระดับหมู่บ้าน และระดับ
ต าบลในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปี 

 40,000.00 - เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารงาน
ของ อบต. - เพ่ือรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  

ประชาชนในต าบลพ้ืนที่ต าบล
เมืองใหม่ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ 

 5,000.00 เพ่ือเป็นสถานที่กลางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

จัดจ้าง จนท./จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือดูแลและบริหารจัดการศูนย์ 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานต าบล 

 10,000.00 เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 1 ครั้ง 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดท าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น 

1 ครั้ง 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ โครงการติดตั้งกันสาดรอบ  195,000.00 เพ่ือป้องกันฝนสาดเข้ามาในอาคาร จ านวน 22 จุด พ้ืนที่ 95 
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บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.เมืองใหม่ 

ตารางเมตร 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดการฝึกอบรม 
การให้ความรู้ การศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก่
ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ในองค์กร 

อบต.เมืองใหม่ 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 150,000.00 เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จา้ง 

 85,000.00 เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  514,080.00 เพ่ือจ่ายให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

นายก อบต.และรองนายก อบต. 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

 42,120.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

นายก อบต.และรองนายก อบต. 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ  42,120.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.และรองนายก อบต. 
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บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

นายก/รองนายก นายก/รองนายก 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 86,400.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 1,713,600.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือนพนักงาน  2,071,650.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล สังกัดส านักงานปลัด อบต.
จ านวน 6 คน 

พนักงานส่วนต าบล สังกัด
ส านักงานปลัด อบต. 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  168,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบล อ านวยการ ระดับ 
ต้น จ านวน 1 อัตรา บริหารท้องถิ่น 
ระดับ ต้น จ านวน 1 อัตรา เป็น
เงินเดือนละ 3,500 บาท บริหาร
ท้องถิ่น ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงินเดือนละ 7,000 บาท  

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
อ านวยการ ต้น 1 บริหาร
ท้องถิ่น ต้น 1 บริหารท้องถิ่น 
กลาง 1 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  399,720.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของส านักงาน ปลัด อบต. 

พนักงานจ้างของส านักงานปลัด 
อบต. 
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71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 24,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  

พนักงานจ้างของส านักงานปลัด 
อบต. 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินอ่ืนๆ  84,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 
ระดับ กลาง  

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
บริหาร ระดับกลาง สังกัด
ส านักงานปลัด อบต. 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

 20,000.00 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทเงินรางวัลเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก  

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างที่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจ าเป็น (ส านักปลัด) 

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่
ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าเช่าบ้าน  72,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบว่า
ด้วยการนี้ (ส านักปลัด) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัด
ส านักงานปลัด อบต. 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ที่
มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบว่า
ด้วยการนี้ (ส านักปลัด) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัด
ส านักงานปลัด อบต. 
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77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกจิการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 400,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการท า ความสะอาดส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ค่าจ้างเหมา
ยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ค่า
จ่างเหมาค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 
เป็นต้น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ของส านักงานปลัด 
อบต. 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ
ด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล  

บุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

79. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน 

 10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากองค์การบริหารส่วนต าบล 

การชดใช้ความเสียหายหรือ
สินไหมทดแทนที่เกิดจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว การศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ส านักงานปลัด  
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81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 150,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี กล้อง
ถ่ายรูป ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ส าเนา
ระบบดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืนๆ  

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุส านักงาน  120,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้ม
ต่าง ๆ ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
ส านักงานของส านักงานปลัด 
อบต. 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า 
ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ  

อาคาร สถานที่ ที่ประกอบด้วย
ไฟฟ้าและวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อน ส้อม สบู่ 
ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพ้ืน ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงาน
ปลัด 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุก่อสร้าง  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ 
เหล็ก ปูน ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 
ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

อาคาร สถานที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง 
ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
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87. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าดถ่าน ฟืน จาระบี 
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ส าหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ยานพาหนะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  5,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน และสี ฟิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูป
ถ่าย ฯลฯ  

การปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัด อบต.ที่ต้องใช้วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  80,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล 
(Diskette Floppy Disk) หมึกพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์(Key Board)ฯลฯ 

การปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัด อบต.ที่ต้องใช้วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุอื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่
เข้าลักษณะประเภท หนึ่งประเภทใด 
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง 
น้ ายาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง 
ท่อดูดน้ าดับเพลิง ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
อ่ืน ๆ ของส านักงานปลัด อบต. 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าไฟฟ้า  332,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน
อาคารส านักงาน โรงพัสดุ และอ่ืน ๆ ที่
อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การ

อาคารส านักงาน โรงพัสดุ และ
อ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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บริหารส่วนต าบล  

92. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล  30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในอาคาร
ส านักงาน โรงพัสดุ และอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

อาคารส านักงาน โรงพัสดุ และ
อ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบริการโทรศัพท์  14,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการทั้งภายในประเทศ ทางไกล
ระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้วย  

การติดต่อสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

94. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบริการไปรษณีย์  7,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าบริการต่าง 
ๆ ฯลฯ  

การติดต่อราชการด้วยการส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต อีเมล์ และค่าสื่อสารอ่ืนๆ 
และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

การติดต่อสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และ 
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช ารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่และทรัพย์สินอื่นๆ 
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เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัด  

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายอ่ืน  30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอกในการขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเป็นการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนการ
พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ 

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือนพนักงาน  600,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 
อัตรา  

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
คลัง 

99. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงินเดือนละ 3,500 บาท  

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
อ านวยการ ระดับต้น 1 คน 
สังกัดกองคลัง 

100
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  310,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่าย
ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ที่
ปฏิบัติงานในกองคลัง  

พนักงานจ้างของกองคลัง 

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน  45,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ พนักงานจ้างของกองคลัง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

จ้าง ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 
อัตรา  

102
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 5,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างที่ได้รับค าสั่ง ให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจ าเป็น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 

103
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าเช่าบ้าน  72,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบว่า
ด้วยการนี้ (กองคลัง) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
คลัง 

104
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

 55,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้ 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
คลัง 

105
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับ
วารสาร,จัดท าแผ่นพับหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
หนังสือทางวิชาการ, คู่มือต่างๆ ป้าย
และประชาสัมพันธ์ ที่มีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 

106
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 55,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้าง ตามค าสั่งของทางราชการ เช่น 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

107
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  

ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ ของกอง
คลัง 

108
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

วัสดุส านักงาน  40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้ม
ต่างๆ ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
ส านักงานของกองคลัง 

109
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม ค่าล้าง ค่าอัดขยายรูป แผ่น
ป้ายต่างๆ ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ของกอง
คลัง 

110
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล USB 
Flash Drive, หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์(Key Board) 
ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
คอมพิวเตอร์ของกองคลัง 

111
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบริการไปรษณีย์  15,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
จัดซื้อดวงตรา ไปรษณียากร และ
ค่าบริการต่างๆ  

การติดต่อราชการด้วยการส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ 

112
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้างและ

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ  



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สังคมท่ีดี ทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ (แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)  

113
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง 
ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

114
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าดถ่าน ฟืน จาระบี 
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ส าหรับกิจการและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน)  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
ส านักงานปลัด อบต. 

115
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุอื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่
เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด 
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง 
น้ ายาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง 
ท่อดูด น้ าดับเพลิงฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
อ่ืน ๆ ของส านักงานปลัด อบต.
(แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

116
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และ 
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช ารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น 
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัด ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง  

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่และ ทรัพย์สินอื่นๆ 
(แผนงานการรักษาความสงบ) 

117
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  692,960.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วน
ต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จ านวน 2 อัตรา  

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

118
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
อ านวยการ ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 
3,500 บาท  

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

119
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าเช่าบ้าน  42,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบว่า
ด้วยการนี้ (กองการศึกษาฯ) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

120
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้(กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

121 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง  50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น พนักงานส่วนต าบลและ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น(กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

122
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่ง ของทางราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฯลฯ (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

123
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ  

ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ กอง
การศึกษาฯ 

124
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุส านักงาน  40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้ม
ต่างๆ น้ าดื่มฯลฯ ส าหรับใช้ภายในกอง
การศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
ส านักงานของกองการศึกษาฯ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

125
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
โทรโข่ง ปลั๊กไฟฟ้าสายไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

อาคารส านักงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกงองการศึกษาฯ 

126
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุงานบ้านงานครัว  40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ถ้วยสแตนเลส จาน ชาม ช้อน 
ส้อม ขัน สบู่ ถังขยะ น้ าดื่ม ฯลฯ 
ส าหรับใช้ภายในกองการศึกษาฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ฯ  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

127
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  5,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กัน และสี ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยายรูป
ถ่าย ป้าย แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ ส าหรับ
ใช้ภายในกองการศึกษาฯ  

การปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ ที่ต้องใช้วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

128
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  25,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ฯลฯ
ส าหรับใช้ในส านักงานกองการศึกษาฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ฯ  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

129
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าไฟฟ้า  5,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. เมืองใหม่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เมืองใหม่ 

130
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ

เงินเดือนพนักงาน  234,120.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีแก่ครูผู้ดูแลเด็ก  

พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกอง



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สังคมท่ีดี การศึกษาฯ 

131
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  278,880.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

132
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

133
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 300,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ราย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

134
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งของทางราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ฯลฯ  

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

135
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุงานบ้านงานครัว  30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ชุดกาแฟ 
ถาดหลุม ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

136
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือนพนักงาน  300,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

137
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบล อ านวยการ ระดับ
ต้น จ านวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
อ านวยการ ระดับต้น สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ 

138
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  286,920.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่าย
ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตราที่
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ 

139
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 12,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 1 
อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ 

140
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างที่ได้รับค าสั่ง ให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจ าเป็น (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ 

141
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สังคมท่ีดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ค่าสั่งพิมพ์ ค่าจัดท าหนังสือ ฯลฯ 

สาธารณสุขฯ 

142
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งของทางราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ 

143
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 15,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ 
ของกองสาธารณสุขฯ 

144
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุส านักงาน  16,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
กระดาษตรายางปากกาดินสอ แฟ้มต่าง 
ๆ น้ าดื่ม ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
ส านักงานของกองสาธารณสุขฯ 

145
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล USB 
Flash Drive , หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์, แป้นพิมพ์(Key Board) 
ฯลฯ  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
คอมพิวเตอร์ของกอง
สาธารณสุขฯ 

146 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ วัสดุอื่น  0.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้า การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตาม
บัญชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อ่ืน ๆ ของกองสาธารณสุขฯ 

147
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าด จาระบี แก๊สหุง
ต้ม ฯลฯ ส าหรับกิจการที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกอง
สาธารณสุขฯ 

148
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือนพนักงาน  309,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วน
ต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

149
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าเช่าบ้าน  36,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

150
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ค่าสั่งพิมพ์ 
การจัดท าหนังสือทางวิชาการ เป็นต้น 
ฯลฯ  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

151
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งของทางราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ (แผนงานสังคม
สงเคราะห์)  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษาฯ 

152
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเดือนพนักงาน  300,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วน
ต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จ านวน 2 อัตรา (กองช่าง) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
ช่าง 

153
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
(กองช่าง)  

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
อ านวยการ ระดับต้น สังกัดกอง
ช่าง 

154
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  308,880.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม
ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ที่
ปฏิบัติงานในกองช่าง (กองช่าง)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
กองช่าง 

155
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 
อัตรา (กองช่าง)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
กองช่าง 

156
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 5,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างที่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจ าเป็น (กองช่าง) 

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

157
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าเช่าบ้าน  36,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
(กองช่าง) 

พนักงานส่วนต าบล สังกัดกอง
ช่าง 

158
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 70,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ป้ายและ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น (กองช่าง)  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง 

159
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน ส่วนต าบล และ
ลูกจ้าง ตามค าสั่งของทางราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ (กองช่าง)  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง 

160
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับชอบของ
กองช่าง (กองช่าง)  

วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ 
ของกองช่าง 

161
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุส านักงาน  25,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้ม
ต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
ส านักงานของกองช่าง 

162 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ วัสดุก่อสร้าง  300,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สงัคมที่ดี 

เหล็ก ปูน ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 
ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (กองช่าง)  

ก่อสร้างในการซ่อมแซม 

163
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าด จาระบี แก๊สหุง
ต้ม ฯลฯ ส าหรับกิจการที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
(กองช่าง)  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
เชื้อเพลงและหล่อลื่นของกอง
ช่าง 

164
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล USB 
Flash Drive, ผ้าหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ , (KEY BOARD)
ฯลฯ (กองช่าง)  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
คอมพิวเตอร์ของกองช่าง 

165
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุอื่น  10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตาม
บัญชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)  

การด าเนินงานต่างๆ ที่ใช้วัสดุ
อ่ืน ๆ ของกองช่าง 

166
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  50,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)  

อาคารส านักงานที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

167 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ วัสดุการเกษตร  30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมือการเกษตร เครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ หญ้า 
วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกษตร ฯลฯ  

วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกษตร 

168
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

ค่าไฟฟ้า  72,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปา
หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
(กองช่าง) 

ระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

169
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป/ซ่อมนายก อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. 

 30,000.00 เพ่ือให้ได้ผู้บริหารเข้ามาบริหารท้องถิ่น 
และได้สมาชิกสภาเข้ามาตรวจสอบการ
บริหารของฝ่ายบริหาร 

ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือ
ต้องเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

170
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เงินส ารองจ่าย  236,695.00 เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ
จ าเป็นที่ต้องจ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ต าบลเมืองใหม่ 

171
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 

 39,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

172
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอรับภาพ  

 45,000.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอรับภาพ 

173
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  7,900.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ 

174 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ โครงการจัดซื้อตู้เก็บ  13,800.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 1 ชุด 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

เอกสารเหล็ก ส าหรับการปฏิบัติงาน  

175
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 

 23,700.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  

176
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์  

 22,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 

177
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ 

 17,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ 

178
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

 12,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

179
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารเหล็ก 

 16,800.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  

180
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน 

 15,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เก้าอ้ีท างาน 

181
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ

โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก  8,000.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

โต๊ะเหล็ก 1 ชุด 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สังคมท่ีดี 

182
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน 

 4,200.00 อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้และเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

เก้าอ้ีท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            อบต.เมืองใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จ านวนเงิน 8,578,876 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 86 โครงการ จ านวนเงิน 8,444,633 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงกา

ร 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 82,030.00 2 82,030.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

13 3,623,905.60 13 3,623,905.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

72 4,872,940.09 71 4,738,697.09 

รวม 87 8,578,875.69 86 8,444,632.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง 
สงบ สันติ สามัคคี ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด อ าเภอ 

 55,000.00 3,000.00 นางสาวประทุม/ใบสั่งจ้างที่ 
022/2560(สป) 

01/12/2559 7 

  15,000.00 
ห้างหุ้นส่วน น้องหนึ่งทราน
สปอร์ต/ใบสั่งจ้างที่ 023/2560 
(สป) 

01/12/2559 7 

  15,000.00 
ห้างหุ้นส่วน น้องหนึ่ง ทราน
สปอร์ต/ใบสั่งจ้างที่028/2560 

11/01/2560 4 

  1,000.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/ใบสั่ง
จ้างที่ 029/2560 

11/01/2560 4 

  15,000.00 
ใบสั่งจ้าง 033/2560 หจก.น้อง
หนึ่ง ทรานสปอร์ต 

10/02/2560 7 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการจัดตั้งจุดตรวจและ
จุดพักรถช่วงเทศกาลปีใหม่

 40,000.00 28,350.00 เอกภพ นิ่มอนงค์/ใบสั่งจ้างที่
026/2560 (สป) 

22/12/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

และเทศกาลสงกรานต์ 

  3,000.00 
นายสมชาย ใหม่ปิยะ/เลขที่ใบสั่ง
จ้าง027/2560 

22/12/2559 13 

  1,680.00 อปพร./ฎีกาท่ี 177/2560 (สป) 11/01/2560 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

4,356,000.0
0 

331,200.00 นางศุภพิชญาพร ดับโรค/
004/2560 ศึกษา) 

06/10/2559 7 

  26,300.00 
นางศุภพิชญาพร ดับโรค/ฎีกาที่ 
005/2560 (ศึกษา) 

06/10/2559 7 

  328,600.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาเลขที่ 
058/2560 (ศึกษา) 

04/11/2559 7 

  27,100.00 
นายวิทยา กองทุงมน/ฎีกาเลขที่ 
059/2560 (ศึกษา) 

04/11/2559 7 

  325,400.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
101/2560 

30/11/2559 7 

  27,900.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
101/2560 

30/11/2559 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  321,100.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
168/2560  

06/01/2560 3 

  29,100.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
169/2560 

06/01/2560 2 

  320,300.00 
ฎีกาท่ี217/2560 นายวิทยา กอง
ทุ่งมน 

06/02/2560 7 

  29,100.00 
ฎีกาท่ี 218/2560 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสาร
คาม เพื่อโอนเข้าบัญชี 

06/02/2560 7 

  319,600.00 
ฎีกาท่ี 276/2560 นายวิทยา 
กองทุ่งมน 

06/03/2560 4 

  29,100.00 ฎีกาท่ี 277/2560 06/03/2560 4 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

854,400.00 64,800.00 ศุภพิชญาพร ดับโรค/ฎีกาท่ี 
006/25560(ศึกษา) 

06/10/2559 7 

  8,000.00 
ศุภพิชญาพร ดับโรค/ฎีกาท่ี 
007/2560 

06/10/2559 7 

  800.00 ศุภพิชญาพร ดับโรค/ฏีกาเลขที่ 07/10/2559 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

009/2560(ศึกษา) 

  68,000.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่
056/2560 (ศึกษา) 

04/11/2559 5 

  8,000.00 
นายวิยา กองทุ่งมน/ฎีกาเลขที่ 
057/2560 (ศึกษา) 

04/11/2559 5 

  68,000.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
099/2560 

30/11/2559 7 

  8,000.00 นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 100 30/11/2559 7 

  67,200.00 
นายวิยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
171/2560 

06/01/2560 3 

  8,000.00 นายวิทยา/ฎีกาท่ี 172/2560 06/01/2560 3 

  67,200.00 
ฎีกาท่ี 219/2560 นายวิทยา 
กองทุ่งมน 

06/02/2560 7 

  8,000.00 
ฎีกาท่ี 220/2560 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสาร
คาม เพื่อโอนเข้าบัญชี 

06/02/2560 7 

  66,400.00 
ฎีกาท่ี 278/2560 นายวิทยา 
กองทุ่งมน 

06/03/2560 4 

  8,800.00 
ฎีกาท่ี 279/2560 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสาร
คาม 

06/03/2560 4 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.00 2,000.00 นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา /ฏีกา
เลขที่ 008/2560 (สป) 

06/10/2559 7 

  2,000.00 
นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา/ฎีกาท่ี 
055/2560 (สป) 

04/11/2559 5 

  2,000.00 
นายวิทยา กองทุ่งมน/ฎีกาที่ 
103/2560 

30/11/2559 7 

  2,000.00 
นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา/ฎีกาท่ี 
170/2560 

06/01/2560 3 

  2,000.00 
ฎีกาท่ี 221/2560 นางสาวอรพิน 
สวัสดิรักษา 

06/02/2560 7 

  2,000.00 
ฎีกาท่ี 280/2560 นางสาวอรพิน 
สวัสดิรักษา 

06/03/2560 4 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา

โครงการอาหารกลางวัน  784,000.00 201,000.00 รร.แสนภุมฯ,รร.ไผ่ขวางฯ,รร.บาง
คา/ฎีกาที่ 067 (ศึกษา) 

10/11/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

  192,280.00 
แสนภุม/ไผ่ขวาง/บางคา/ฎีกาที่ 
188/2560 สพฐ 

17/01/2560 3 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

478,755.00 50,360.80 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์/เลขสัญญา
001/2560 

07/11/2559 140 

  220,054.80 
สหกรณ์โคนมไทยมิลย์ จ ากัด/เลขที่
สัญญา2/2560 

10/11/2559 130 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันหนังสือ และวารสาร
ประจ าที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน 

 40,000.00 3,410.00 นางสาวกุลธิดา ศรสีกุล/ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 003/2560 (ศึกษา) 

01/10/2559 31 

  3,300.00 
นางกุลธิดา ศรีสกุล/ใบสั่งซื้อที่ 
006/2560 

01/11/2559 30 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  3,410.00 กุลธิดา/ใบสั่งซื้อที่ 013/2560 01/12/2559 31 

  3,410.00 
ใบสั่งซื้อ 015/2560 นางสาว
กุลธิดา ศรีสกุล  

01/01/2560 31 

  3,080.00 
ใบสั่งซื้อ 017/2560 นางสาว
กุลธิดา ศรีสกุล 

01/01/2560 28 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอุดหนุนกิจการ
การศึกษาให้แก่โรงเรียน 

 45,000.00 15,000.00 ฎีกาท่ี 150/2560 โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส โรงเรียนวัดไผข่วาง 
โรงเรียนวัดบางคา 

26/12/2559 5 

10
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ต าบลเมืองใหม่ 

 30,000.00 30,000.00 ฎีกาท่ี 285/2560 10/03/2560 7 

11
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสมทบกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นต าบลเมืองใหม่ 

 150,000.00 150,000.00 ระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต./ฎีกาท่ี 143/2560 

19/12/2559 1 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

12
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการอุดหนุนชมรมทู
บีนัมเบอร์วัน ต าบลเมือง
ใหม่ 

 20,000.00 20,000.00 ฎีกาท่ี 286/2560 10/03/2560 7 

13
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมือง
ใหม่ 

 30,000.00 30,000.00 ฎีกาท่ี 307/2560 20/03/2560 7 

14
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 

โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช 

 2,000.00 1,000.00 ร้านร้อยบุปผา (โดยนางสาว
เสาวนีย์ ยั่งยืนวณิชสกุล/
005/2560(สป) 

17/10/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

พระมหากษัตริย์ 

15
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

263,200.00 59,800.00 ศพด.บางคา,ศพด.ไผ่ขวาง,ศพด.
แสนภุม/ฎีกาที่ 082/2560 

16/11/2559 5 

  59,800.00 
รร.แสนภุมราวาส/ฎีกาท่ี 
189/2560(ศพด) 

17/01/2560 3 

16
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น และส ารวจความ
คิดเห็นจากประชาชนระดับ
หมู่บ้าน และระดับต าบลใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนา
สามปี 

 40,000.00 960.00 นางวัลลภา โพธิ์ทอง/006/2560 
(สป) 

06/10/2559 7 

  7,600.00 
นายเอสภพ นิ่มอนงค์/
007/2560(สป) 

11/10/2559 7 

  2,875.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/
008/2560 (สป) 

12/10/2559 7 

  675.00 นางสาวประทุม ใหม่โสภา/ใบสั่ง 13/10/2559 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

จ้างที่ 013/2560 (สป) 

  275.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/ใบสั่ง
จ้างที่011/2560 (สป) 

12/10/2559 7 

  2,000.00 
ร้านอ้อมก๊อบปี้ โดยนางวัลลภา 
โพธิ์ทอง/ใบสั่งจ้างที่ 012/2560 
(สป) 

13/10/2559 7 

  1,680.00 
ร้านอ้อมก๊อบปี้ โดยนางวัลลภา 
โพธิ์ทอง/ใบสั่งจ้างที่ 010/2560 
(สป) 

12/10/2559 6 

17
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

 150,000.00 21,304.75 ฎีกาเลขท่ี 015/2560 ส านักปลัด 19/10/2559 5 

  21,304.75 
นายเอกณัฐฏ์ ชูฤทธิ์ไพศาล/ฎีกาท่ี 
078/2560 

23/11/2559 8 

  21,304.75 นายเอกณัฐฏ์ /ฎีกาที่ 136/2560 16/12/2559 7 

  21,304.75 
นายเอกณัฐฏ์ ชูฤทธิ์ไพศาล/ฎีกาท่ี 
190/2560 

17/01/2560 7 

  21,304.75 
ฎีกาท่ี 230/2560 นายเอกณัฐฏ์ 
ชูฤทธิ์ไพศาล 

15/02/2560 7 

  21,304.75 
ฎีกาท่ี 297/2560 นายเอกณัฐฎ์ 
ชูฤทธิ์ไพศาล 

15/03/2560 9 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

18
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง 

 85,000.00 6,849.00 พนักงานจ้าง/ฎีกาท่ี065 (สป) 09/11/2559 5 

  6,849.00 
ส านักงานประกันสังคม/ฎีกาที่ 
122/2560 

06/12/2559 7 

  6,349.00 
พนักงานจ้าง/ฎีกาท่ี 161/2560 
(สป) 

04/01/2560 2 

  6,349.00 
ฎีกาท่ี 207/2560 ส านักงาน
ประกันสังคม 

01/02/2560 7 

  6,849.00 
ฎีกาท่ี 258/2560 ส านักงาน
ประกันสังคม 

01/03/2560 7 

19
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  514,080.00 42,840.00 นายกฯ รองนายก/ฎีกาเลขที่ 
014/2560 (สป) 

17/10/2559 16 

  42,840.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  42,840.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
135/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  42,840.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
187/2560 (สป) 

16/01/2560 16 

  42,840.00 ฎีกาท่ี 233/2560 15/02/2560 13 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  42,840.00 ฎีกาท่ี 300/2560 15/03/2560 16 

20
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

 42,120.00 3,510.00 นายก/รองนายก/ฎีกาเลขท่ี
014/2560(สป) 

17/10/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
135/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
187/2560 (สป) 

16/01/2560 16 

  3,510.00 ฎีกาท่ี 233/2560 15/02/2560 13 

  3,510.00 ฎีกาท่ี 300/2560 15/03/2560 16 

21
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

 42,120.00 3,510.00 นายก/รองนายก/ฏีกาเลขท่ี 
014/2560(สป) 

17/10/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
081/2560(สป) 

15/11/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่ 
135/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  3,510.00 
นายก/รองนายก/ฎีกาที่
187/2560 (สป) 

16/01/2560 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  3,510.00 ฎีกาท่ี 233/2560 15/02/2560 13 

  3,510.00 ฎีกาท่ี 300/2560 15/03/2560 16 

22
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 86,400.00 7,200.00 รุ่งศักดิ์ บุญวาที/ฏีกาเลขท่ี 
014/2560 (สป) 

17/10/2559 16 

  7,200.00 รุ่งศักดิ์/ฎีกาที่ 081/2560 (สป) 15/11/2559 16 

  7,200.00 รุ่งศักดิ์/ฎีกาที่ 135/2560 (สป) 15/12/2559 16 

  7,200.00 รุ่งศักดิ์/ฎีกาที่ 187/2560 (สป) 16/01/2560 16 

  7,200.00 ฎีกาท่ี 233/2560 15/02/2560 13 

  7,200.00 ฎีกาท่ี 300/2560 15/03/2560 16 

23
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1,713,600.0
0 

142,800.00 สมาชิกสภา/ฎีกาเลขท่ี 
014/2560 (สป) 

17/10/2559 16 

  142,800.00 
สมาชิกสภา/ฎีกาท่ี 081/2560 
(สป) 

15/11/2559 16 

  142,800.00 
สมาชิกสภา/ฎีกาท่ี 139/2560 
(สป) 

15/12/2559 16 

  142,800.00 
สมาชิกสาภา/ฎีกาท่ี 187/2560 
(สป) 

16/01/2560 16 

  142,800.00 ฎีกาท่ี 233/2560 15/02/2560 13 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  142,800.00 ฎีกาท่ี 300/2560 15/03/2560 16 

24
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  2,071,650.0
0 

125,943.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ส านัก
ปลัด 

17/10/2559 8 

  132,780.00 
พนักงานส่วนต าบล/ฎีกาที่ 
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  134,300.00 
พนักงานส่วนต าบล/ฎีกาที่ 
131/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  2,541.00 
อาทิตย์ศรุต/จิราพร/ฎีกาที่ 
135/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  134,300.00 
พนักงานส่วนต าบล/ฎีกาที่ 
183/2560 (สป) 

16/01/2560 16 

  134,300.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  134,300.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

25
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  168,000.00 14,000.00 ฏีกาเลขท่ี 011/2560/ ส านัก
ปลัด 

17/10/2559 8 

  14,000.00 
ทสพร/องอาจ/อรพิน/ฎีกาที่ 
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  14,000.00 
ทสพร/องอาจ/อรพิน/ฎีกาที่ 
131/2560 (สป) 

15/12/2559 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  14,000.00 
ทสพร/อรพิน/องอาจ/ฎีกาที่ 
183/2560 (สป) 

16/01/2560 16 

  14,000.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  14,000.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

26
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  399,720.00 18,000.00 ฏีกาเลขท่ี 011/2560/ส านัก
ปลัด 

17/10/2559 8 

  14,180.00 
นางสาวธมลวรรณ วันโมรี/ฎกีาท่ี 
041/2560 (สป) 

02/11/2559 5 

  32,180.00 
ธมลวรรณ/วิเชียร/ศรัณย์/ฎีกาท่ี
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  23,180.00 
ธมลวรรณ/วิเชียร/ฎีกาท่ี 
131/2560 (สป) 

15/12/2559 16 

  23,180.00 
ธมลวรรณ/วิเชียร/ฎีกาท่ี 
183/2560 (สป) 

16/01/2560 16 

  32,180.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  32,180.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

27
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 24,000.00 2,000.00 ฏีกาเลขท่ี 011/2560/ส านัก
ปลัด 

17/10/2559 8 

  2,000.00 วิเชียร/ศรัณย์/ฎีกาท่ี081/2560 15/11/2559 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(สป) 

  1,000.00 วิเขียร/ฎีกาท่ี 131/2560 (สป) 15/12/2559 16 

  1,000.00 วิเชียร/ฎีกาท่ี 183/2560 (สป) 16/01/2560 16 

  2,000.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  2,000.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

28
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินอ่ืนๆ  84,000.00 7,000.00 ฎีกาเลขท่ี011/2560/ นายทสพร 
จินดารักษ์ (สป) 

17/10/2559 8 

  7,000.00 
นายทสพร จินดารักษ์/ฎีกาท่ี 
081/2560 (สป) 

15/11/2559 16 

  7,000.00 
นายทสพร/ฎีกาท่ี 131/2560 
(สป) 

15/12/2559 16 

  7,000.00 ทสพร/ฎีกาท่ี 183/2560 (สป) 16/01/2560 16 

  7,000.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  7,000.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

29
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าเช่าบ้าน  72,000.00 5,600.00 อรพิน,อาทิตย์ศรุต/ฎีกาท่ี 
051/2560 (สป) 

03/11/2559 5 

  5,600.00 
อรพิน/อาทิตย์ศรุต/ฎีกาท่ี 110 
(สป) 

01/12/2559 3 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  5,600.00 
อรพิน/อาทิตย์ศรุต/ฎีกาท่ี 
162/2560 (สป) 

04/01/2560 3 

  5,600.00 
ฎีกาท่ี 211/2560 น.ส.อรพิน 
สวัสดิรักษา ,นายอาทิตย์ศรุต หาร
ไชย 

01/02/2560 7 

  6,000.00 
ฎีกาท่ี 259/2560 น.ส.อรพิน 
สวัสดิรักษา นายอาทิตย์ศรุต หาร
ไชย 

01/03/2560 7 

30
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 400,000.00 5,000.00 หจก.แอดไวซ์ เซ็นเตอร์ ด่านขุนทด 
(โดยว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ หมื่นรัตน์) 
005/2560(สป) 

01/10/2559 7 

  54,600.00 
นายไพศาล มณทสก/เลขที่สัญญา
001/2560 

01/10/2559 182 

  90,000.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/เลข
สัญญา002/2560 

01/10/2559 365 

  600.00 
นายเอกภพ นิ่มอนงค์/เลขที่สัญญา 
015/2560 (สป) 

25/10/2559 3 

  600.00 
เอกภพ นิ่มอนงค์/เลขสัญญา 
017/2560 (สป) 

26/10/2559 7 

  640.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/ใบสั่ง
จ้างที่020/2560 (สป) 

09/11/2559 6 

  1,600.00 เอกภพ นิ่มอนงค์/เลขที่ใบสั่งซื้อ 09/11/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

021/2560 

  600.00 
เอกภพ นิ่มอนงค์/ใบสั่งจ้างที่ 
025/2560 (สป) 

22/12/2559 6 

  9,000.00 
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 018/2560 นาง
วัลภา โพธิ์ทอง 

01/11/2559 73 

  600.00 
ใบสั่งจ้าง 032/2560 นายเอก
ภพ นิ่มอนงค์ 

06/02/2560 5 

  3,900.00 
ฎีกาท่ี291/2560 นางสาวจริาพร 
อินต๊ะก๋อน 

05/03/2560 15 

  600.00 
ใบสั่งจ้าง 034/2560 นายเอก
ภพ นิ่มอนงค์ 

21/02/2560 7 

31
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 30,000.00 1,000.00 นางสาวประทุม ใหม่โสภา/เลขที่
สัญญา 016/2560(สป) 

25/10/2559 6 

  1,000.00 
นางสาวประทุม ใหม่โสภา/ใบสั่ง
จ้างที่024/2560 (สป) 

22/12/2559 7 

  1,000.00 
ใบสั่งจ้าง 035/2560 นางสาว
ประทุม ใหม่โสภา 

21/02/2560 7 

32
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 40,000.00 2,176.00 ฎีกาท่ี 229/2560 นายอาทิตย์
ศรุต หารไชย 

14/02/2560 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  2,956.00 
ฎีกาท่ี 273/2560 นายทสพร 
จินดารักษ์ 

03/03/2560 7 

  1,724.80 
ฎีกาท่ี 274/2560 นายทสพร 
จินดารักษ์ 

03/03/2560 7 

  2,920.00 
ฎีกาท่ี 290/2560 นางสาวจิรา
พร อินต๊ะก๋อน 

14/03/2560 7 

33
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  150,000.00 24,766.22 บริษัทชุนหลี ยูโรคาร์(โดยนายสุขุม 
ตั้งกงพานิช) 009/2560 (สป) 

12/10/2559 7 

  4,450.00 

ร้านมหานครซุปเปอร์ปริ้นติ้งแอนด์
ซัพพลาย โดยนายโรจน์ไพศาล 
เอ่ียมสุวรรณ/ใบสั่งจ้างที่ 
014/2560 (สป) 

13/10/2559 7 

34
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุส านักงาน  120,000.00 7,500.00 ร้านมหานครซุปเปอร์ปริ้นติ้ง แอน
ซัพพลาย(โดยนายโรจน์ไพศาล 
เอ่ียมสุวรรณ) ใบสั่งซื้อเลขที่ 
003/2560(สป) 

14/10/2559 7 

  4,820.00 
นายยุติธรรม มาโนษยวงศ์/ใบสั่งซื้อ
ที่ 004/2560 (สป) 

14/10/2559 5 

  2,879.00 
บีเค บางคล้ารุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์ 
โดย นางกอบกูล นิ่มสาย ใบสั่งซื้อที่ 
009/2560 

07/11/2559 4 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  8,450.00 
นายยุติธรรม มาโนษยวงศ์/ใบสั่งซื้อ
ที่ 016/2560 (สป) 

30/12/2559 9 

35
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00 4,960.00 นายยุติธรรม มาโนษยวงศ์/ใบสั่งซื้อ
ที่ 008/2560 (สป) 

03/11/2559 6 

36
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  50,000.00 2,000.00 นายวินัย สาโร/ใบสั่งซื้อเลขที่ 
001/2560 (สป) 

03/10/2559 31 

  3,000.00 
นายวินัย สาโร/ใบสั่งซื้อที่ 
001/2560 

03/10/2559 30 

  4,000.00 
นายวินัย สาโร/ใบสั่งซื้อที่ 
001/2560 (สป) 

01/12/2559 31 

  4,000.00 
ใบสั่งซื้อ 001/2560 นายวินัย 
สาโร 

01/01/2560 31 

  5,000.00 
ใบสั่งซื้อ 001/2560 นายวินัย 
สาโร 

01/02/2560 28 

37
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  80,000.00 10,540.00 ร้านพีเอ็น/โดย นายไกรศรี สีจ าปา/
ใบสั่งซื้อที่ 010/2560 (สป) 

18/11/2559 6 

38
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าไฟฟ้า  332,000.00 14,874.95 ไฟฟ้าอ าเภอราชสาส์น/ฎีกาเลขท่ี 
050/2560 

02/11/2559 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  13,354.18 
ไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาที่ 123/2560 
(สป) 

06/12/2559 20 

  11,001.23 
ไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาที่ 183/2560 
(สป) 

11/01/2560 2 

  10,897.43 
ฎีกาท่ี 206/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

01/02/2560 7 

  11,143.80 
ฎีกาท่ี 284/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

10/03/2560 7 

39
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล  30,000.00 513.60 ฏีกาเลขท่ี010/2560 11/10/2559 5 

  5,486.21 
การประปาบางคล้า/ฎีกาที่ 
073/2560 

14/11/2559 3 

  5,509.43 
การประปาบางคล้า/ฎีกาที่ 
130/2560(สป) 

14/12/2559 1 

  599.20 
การประปาบางคล้า/ฎีกาทีีี 
182/2560 

11/01/2560 2 

  513.60 
ฎีกาท่ี 225/2560 การประปา
ส่วนภูมิภาค 

10/02/2560 7 

  665.01 
ฎีกาท่ี 283/2560 การประปา
ส่วนภูมิภาค 

10/03/2560 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

40
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าบริการโทรศัพท์  14,000.00 109.62 ทีโอืทีพนมฯ/ฎีกาที่091/2560 
(สป) 

22/11/2559 2 

  64.20 บ.ทีโอที /ฎีกาท่ี 147/2560 19/12/2559 1 

  155.15 
 ีฎีกาท่ี 241/2560 บ.ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

21/02/2560 7 

  42.80 
ฎีกาท่ี 304/2560 บ.ทีโอที 
จ ากัด(มหาชน) 

17/03/2560 7 

41
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 40,000.00 6,420.00 ทีโอทีพนมฯ/ฎีกาที่092/2560 
(สป) 

22/11/2559 2 

  3,210.00 บ.ทีโอที/ฎีกาที่ 148/2560 19/12/2559 1 

  3,210.00 
ฎีกาท่ี 208/2560 บ.ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

01/02/2560 30 

  3,210.00 
ฎีกาท่ี 240/2560 บ.ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

21/02/2560 7 

  3,210.00 
ฎีกาท่ี 305/2560 บ.ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

17/03/2560 7 

42
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  600,000.00 47,560.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ชุตินันต์/
สุภาพร (คลัง) 

17/10/2559 8 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  47,560.00 
สุภาพร/ชุตินันต์/ฎีกาท่ี 
081/2560 (คลัง) 

15/11/2559 16 

  47,560.00 
สุภาพร/ชุตินันต์/ฎีกาท่ี 
131/2560 (คลัง) 

27/12/2559 16 

  47,560.00 
สุภาพร/ชุตินันต์/ฎีกาท่ี 
183/2560 (คลัง) 

16/01/2560 16 

  47,560.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  47,560.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

43
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 3,500.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/สุภาพร 
(คลัง) 

17/10/2559 8 

  3,500.00 
นางสุภาพร/ฎีกาท่ี 081/2560(
คลัง) 

15/11/2559 16 

  3,500.00 สุภาพร/ฎีกาท่ี 131/2560 (คลัง) 15/12/2559 16 

  3,500.00 สุภาพร/ฎีกาท่ี 183/2560 (คลัง) 16/01/2560 16 

  3,500.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  3,500.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

44
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  310,000.00 11,500.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/มนทิรา
(คลัง) 

17/10/2559 8 

  12,020.00 นางนันทิยา ด ารงค์แสง/ฎีกาที่ 02/11/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

042/2560 

  23,520.00 
มนทิรา/นันทิยา/ฎีกาที่ 
081/2560 

15/11/2559 16 

  23,520.00 
นันทิยา/มนทิรา/ฎีกาที่ 
131/2560 (คลัง) 

15/12/2559 16 

  23,520.00 
นันทิยา/มนทิรา/ฎีกาที่ 
183/2560 (คลัง) 

16/01/2560 16 

  23,520.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  23,520.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

45
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 45,000.00 1,785.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/มนทิรา
(คลัง) 

17/10/2559 8 

  1,265.00 
นางนันทิยา ด ารงค์แสง/ฎีกาที่ 
043/2560 (คลัง) 

02/11/2559 5 

  3,050.00 
นันทิยา/มนทิรา/ฎีกาที่ 
081/2560 (คลัง) 

15/11/2559 16 

  3,050.00 
นันทิยา/มนทิรา/ฎีกาที่ 
131/2560 (คลัง) 

15/12/2559 16 

  3,050.00 
นันทิยา/มนทิรา/ฎีกาที่ 
183/2560 (คลัง) 

16/01/2560 16 

  3,050.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  3,050.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

46
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าเช่าบ้าน  72,000.00 3,000.00 นางสาวชุตินันต์ เคนตู้/ฎีกาท่ี 
039/2560 (คลัง) 

01/11/2559 5 

  3,000.00 ชุตินันต์ เคนตู้ 01/12/2559 3 

  9,000.00 สุภาพร/ฎีกาท่ี 153 (คลัง) 04/01/2560 2 

  3,000.00 
นางสาวชุตินันต์ เคนตู้ /ฎีกาท่ี 
167/2560 (คลัง) 

06/01/2560 3 

  6,000.00 
ฎีกาท่ี 210/2560 นางสุภาพร 
พุทธิสาร และนางสาวชุตินันต์ เคน
ตู้ 

01/02/2560 7 

  6,000.00 
ฎีกาท่ี 264/2560 นางสุภาพร 
พุทธิสาร นางสาวชุตินันต์ เคนตู้ 

02/03/2560 7 

47
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  55,000.00 2,890.00 นางสุภาพร พุทธิสาร/ฎีกาท่ี
038/2560 (คลัง) 

01/11/2559 5 

  6,800.00 
นายเอกณัฐฏ์ ชูฤทธิ์ไพศาล /ฎีกาท่ี 
141/2560 (คลัง) 

19/12/2559 1 

  25,000.00 
ฎีกาท่ี 261/2560 นายเอกณัฐฎ์ 
ชูฤทธิ์ไพศาล 

01/03/2560 7 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง  50,000.00 1,600.00 ใบสั่งจ้าง 030/2560 นายเอก 11/01/2560 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

บริการ ภพ นิ่มอนงค์ 

49
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 55,000.00 15,500.00 ฎีกาท่ี003/2560/สุภาพร (คลัง) 06/10/2559 5 

  2,850.00 
สุภาพร/นันทิยา/ฎีกาท่ี
198/2560 (คลัง) 

26/01/2560 4 

  6,166.00 
ฎีกาท่ี 313/2560 นางสุภาพร 
พุทธิสาร 

30/03/2560 15 

  6,166.00 
ฎีกาท่ี 314/2560 นางนันทิยา 
ด ารงค์แสง 

30/03/2560 15 

50
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุส านักงาน  40,000.00 3,565.00 บีเค บางคล้า รุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์ 
โดยนางกอบกูล นิ่มสาย ใบสั่งซื้อที่ 
012/2560 

18/11/2559 6 

  5,724.05 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 007/2560 โรง
พิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

03/11/2559 7 

51
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุคอมพิวเตอร์  30,000.00 5,500.00 ร้านพีเอ็น โดยนายไกรศรี สีจ าปา/
ใบสั่งซื้อที่ 011/2560 (คลัง) 

18/11/2559 6 

52
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง

ค่าบริการไปรษณีย์  15,000.00 2,765.00 นางสาวชุตินันต์/ฎีกาท่ี 
140/2560(คลัง) 

16/12/2559 3 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

และสังคมที่ดี 

  1,137.00 ฎีกาท่ี 246/2560 27/02/2560 7 

53
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  692,960.00 22,573.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ศุภพิชญา
พร,วิทยา (ศึกษา) 

26/10/2559 8 

  20,770.00 วิทยา/ฎีกาท่ี 081/2560 (ศึกษา) 15/11/2559 16 

  20,770.00 วิทยา/ฎีกาท่ี 131/2560 (ศึกษา) 27/12/2559 16 

  20,770.00 วิทยา/ฎีกาท่ี 183/2560 (ศึกษา) 16/01/2560 16 

  20,770.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  20,770.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

54
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าเช่าบ้าน  42,000.00 9,000.00 ฎีกาท่ี 216/2560 นายวิทยา 
กองทุ่งมน 

06/02/2560 7 

  3,000.00 
ฎีกาท่ี 254/2560 นายวิทยา 
กองทุ่งมน 

01/03/2560 7 

55
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 50,000.00 1,600.00 นายเอกภพ นิ่มอนงค์/ใบสั่งจ้างที่ 
019/2560 (ศึกษา) 

26/10/2559 5 

  15,600.00 
ฎีกาท่ี 306/2560 นางสุภาพร 
พุทธิสาร นางนันทิยา ด ารงค์แสง 

30/03/2560 15 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  30,000.00 6,000.00 นายวิทยา กองทุงมน/ฎีกาเลขที่ 01/11/2559 5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

. การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ราชการ 035/2560 

57
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าไฟฟ้า  5,000.00 149.23 ไฟฟ้าราชสาส์น/ฎีกาเลขท่ี 
064/2560(ศึกษา) 

04/11/2559 7 

  196.01 
ไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาที่ 125/2560 
(ศึกษา) 

13/12/2559 1 

  208.48 
ไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาที่ 166/2560 
(ศึกษา) 

04/01/2560 8 

  212.46 
ฎีกาท่ี 203/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

01/02/2560 7 

  200.16 
ฎีกาท่ี 275/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

06/03/2560 15 

58
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  234,120.00 20,320.00 ฏีกาเลขท่ี 011/2560/มิ่งขวัญ 
(ส่วนการศึกษา) 

17/10/2559 8 

  20,320.00 
นางมิ่งขวัญ ใหม่เกตุ/ฎีกาที่ 
081/2560 (ศึกษา) 

15/11/2559 16 

  20,320.00 
มิ่งขวัญ/ฎีกาท่ี 131/2560 
(ศึกษา) 

15/12/2559 16 

  20,320.00 
มิ่งขวัญ/ฎีกาท่ี183/2560 
(ศึกษา) 

16/01/2560 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  20,320.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  20,320.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

59
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  278,880.00 25,100.00 อิชชกันต์,เบญจมาศ/ฎีกาที่ 
046/2560 (ศึกษา) 

02/11/2559 5 

  25,100.00 
อิชช์กันต์/เบญจมาศ/ฎีกาที่ 
081/2560 (ศึกษา) 

15/11/2559 16 

  25,100.00 
อิชช์กันต์/เบญจมาศ/ฎีกาที่ 
131/2560 (ศึกษา) 

15/12/2559 16 

  25,100.00 
อิชช์กันต์/เบญจมาศ/ฎีกาที่ 
183/2560 (ศึกษา) 

16/01/2560 16 

  25,100.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  25,100.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

60
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 30,000.00 1,470.00 อิชช์กันต์,เบญจมาศ/ฏีกาที่ 
047/2560 

02/11/2559 5 

  1,470.00 
อิชช์กันต์/เบญจมาศ/ฏีกาที่
081/2560 (ศึกษา) 

15/11/2559 16 

  1,470.00 
อิชช์กันต์/เบญจมาศ/ฎีกาที่ 
131/2560 (ศึกษา) 

15/12/2559 16 

  1,470.00 อิชกันต์/เบญจมาศ/ฎีกาที่ 16/01/2560 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

183/2560 (ศึกษา) 

  1,470.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  1,470.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

61
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 300,000.00 41,250.00 นางสาวฐานิดา ใหม่สุวรรณ /เลขท่ี
สัญญา 003/2560 (ศึกษา) 

01/10/2559 161 

  41,250.00 
นางสุมาลี ทศวงค์ชาย/สัญญาที่ 
004/2560 (ศึกษา) 

01/10/2559 161 

  5,800.00 
กรมส่งเสริม/ฎีกาที่ 197/2560 
(ศึกษา) 

25/01/2560 3 

62
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  300,000.00 23,005.00 นายปฐมพงศ์/ฎีกาท่ี 183 
(สาธารณสุข) 

16/01/2560 16 

  25,470.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  25,470.00 ฎีกาท่ี 293/2560 14/03/2560 14 

63
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  286,920.00 9,000.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ส าเนียง 
(สาธารณสุข) 

17/10/2559 8 

  13,870.00 
นางสาวนลินพร/ฎีกาเลขท่ี 
045/2560 (สาธารณสุข) 

02/11/2559 5 

  22,870.00 ส าเนียง/นลินพร/ฎีกาท่ี 15/11/2559 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

081/2560 (สาธรณสุข) 

  22,870.00 
นลินพร/ส าเนียง/ฎีกาท่ี 
131/2560 (สาธรณสุข) 

15/12/2559 16 

  22,870.00 
นลินพร/ส าเนียง/ฎีกาท่ี 
183/2560 (สาธารณสุข) 

16/01/2560 16 

  22,870.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  22,870.00 ฎีกาท่ี 293/2560 14/03/2560 14 

64
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 12,000.00 1,000.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ส าเนียง
(สาธารณสุข) 

17/10/2559 8 

  1,000.00 
ส าเนียง/ฎีกาท่ี 081/2560 (สา
ธรณสุข) 

15/11/2559 16 

  1,000.00 
นายส าเนียง/ฎีกาท่ี 131/2560 
(สาธารณสุข) 

15/12/2559 16 

  1,000.00 
นายส าเนียง/ฎีกาท่ี 183/2560 
(สาธารณสุข) 

16/01/2560 16 

  1,000.00 ฎีกาท่ี 234/2560  15/02/2560 8 

  1,000.00 ฎีกาท่ี 293/2560 14/03/2560 14 

65
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 20,000.00 3,900.00 ฎีกาท่ี 309/2560 นายปฐมพงศ์ 
วงศ์กลม 

20/03/2560 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

66
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 20,000.00 1,540.00 ฎีกาท่ี 308/2560 นายปฐมพงศ์ 
วงศ์กลม 

20/03/2560 7 

67
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 50,000.00 15,600.00 วิทยา/มิ่งขวัญ/อิชช์กันต์/
เบญจมาศ/ฎีกาที่ 104/2560 
(ศึกษา) 

29/11/2559 30 

68
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเดือนพนักงาน  300,000.00 21,710.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ชลิต
(โยธา) 

17/10/2559 8 

  21,710.00 ชลิต/ฎีกาท่ี /081/2560 (โยธา) 15/11/2559 16 

  21,710.00 
นายชลิต/ฎีกาท่ี 131/2560 
(โยธา) 

15/12/2559 16 

  21,710.00 ชลิต/ฎีกาท่ี 183/2560 (โยธา) 16/01/2560 16 

  21,710.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  21,710.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

69
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00 3,500.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ชลิต
(โยธา) 

17/10/2559 8 

  3,500.00 
นายชลิต/ฎีกาท่ี 081/2560 
(โยธา) 

15/11/2559 16 

  3,500.00 นายชลิต/ฎีกาท่ี 131/2560 15/12/2559 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

(โยธา) 

  3,500.00 ชลิต/ฏีกาท่ี/183/2560 (โยธา) 16/01/2560 16 

  3,500.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  3,500.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

70
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  308,880.00 9,730.00 ฎีกาเลขท่ี 011/2560/ภุชงค์
(โยธา) 

17/10/2559 8 

  14,060.00 
นายจักรพันร์ ใหม่อินทร์/ฎีกาที่ 
044/2560 

02/11/2559 5 

  23,790.00 
จักรพันธ์/ภุชงค์/ฎีกาที่ 
081/2560(โยธา) 

15/11/2559 16 

  23,790.00 
จักรพันธ์/ภุชงค์/ฎีกาที่ 
131/2560 (โยธา) 

15/12/2559 16 

  23,790.00 
จักรพันธ์/ภุชงค์/ฎีกาที่ 
183/2560 (โยธา) 

16/01/2560 16 

  23,790.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  23,790.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

71
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

 40,000.00 2,000.00 ฎีกาเลขที่ 011/2560/ภุชงค์
(โยธา) 

10/10/2559 8 

  2,000.00 ภุชงค์/ฏีกาที่ 081/2560 15/11/2559 16 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

  2,000.00 ภุชงค์ /ฎีกาท่ี 131/2560 (โยธา) 15/12/2559 16 

  2,000.00 ภุชงค์/ฎีกาที่ 183/2560 (โยธา) 16/01/2560 2,000 

  2,000.00 ฎีกาท่ี 234/2560 15/02/2560 13 

  2,000.00 ฎีกาท่ี 293/2560 15/03/2560 13 

72
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าเช่าบ้าน  36,000.00 3,000.00 นายชลิต มานะกิจ/ฎีกาเลขท่ี
033/2560 (โยธา) 

01/11/2559 5 

  3,000.00 
นายชลิต มานะกิจ/ฎีกาที่ 
106/2560 

01/12/2559 3 

  3,000.00 ชลิต/ฎีกาท่ี 154/2560 (โยธา) 04/01/2560 2 

  3,000.00 
ฎีกาท่ี 212/2560 นายชลิต 
มานะกิจ 

01/02/2560 7 

  3,000.00 
ฎีกาท่ี 263/2560 นายชลิต 
มานะกิจ 

01/03/2560 7 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 70,000.00 14,550.00 ฎีกาท่ี 196/2560 ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนม
สารคาม 

25/01/2560 16 

  15,600.00 
ฎีกาท่ี 301/2560 นายชลิต 
มานะกิจ นายภุชงค์ พัสดุ 

30/03/2560 15 
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. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 30,000.00 12,332.00 ฎีกาท่ี 310/2560 นายชลิต 
มานะกิจ นายภุชงค์ พัสดุ 

30/03/2560 15 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

และสังคมที่ดี 

75
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุก่อสร้าง  300,000.00 68,352.00 ใบสั่งซื้อ 016/2560 นายภักดี 
ฉิมพาลี 

03/02/2560 7 
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. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  10,000.00 800.00 นายวินัย สาโร/ใบสั่งซื้อเลขที่ 
002/2560 (โยธา) 

03/10/2559 31 

  1,300.00 
นายวินัย สาโร/ใบสั่งซื้อที่ 
002/2560 

03/10/2559 30 

  800.00 
ใบสั่งซื้อ 002/2560 นายวินัย 
สาโร 

01/02/2560 28 
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. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ค่าไฟฟ้า  72,000.00 6,457.63 ไฟฟ้าราชสาส์น/ฏีกาท่ี 
032/2560(โยธา) 

31/10/2559 7 

  7,704.52 ไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาที่ 098/2560 24/11/2559 20 

  7,468.26 
การไฟฟ้าพนมฯ/ฎีกาท่ี 
149/2560 (โยธา) 

20/12/2559 20 

  7,315.34 
ฎีกาท่ี 195/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

19/01/2560 20 

  5,968.02 
ฎีกาท่ี 242/2560 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

22/02/2560 30 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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78
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ 

 39,000.00 21,900.00 ใบสั่งซื้อ 021/2560 ร้านพีเอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

22/02/2560 7 

79
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมจอรับภาพ  

 45,000.00 44,800.00 ใบสั่งซื้อ 023/2560 ร้านพีเอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

22/02/2560 7 

80
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก 

 13,800.00 13,800.00 ใบสั่ีงจ้าง 019/2560 บริษัท 
แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

16/02/2560 7 
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. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกจิการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 

 23,700.00 23,400.00 ใบสั่งซื้อ 021/2560 ร้านพีเอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

22/02/2560 7 

82
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  

 22,000.00 21,900.00 ใบสั่งซื้อ 022/2560 ร้านพีเอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

22/02/2560 7 

83
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

 12,000.00 11,700.00 ใบสั่งซื้อ 020/2560 บริษัท แปด
ริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

16/02/2560 7 

84
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก 

 16,800.00 13,800.00 ใบสั่งซื้อ 020/2560 บริษัท แปด
ริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

16/02/2560 7 

85 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  15,000.00 12,600.00 ใบสั่งซื้อ 020/2560 บริษัท แปด 16/02/2560 7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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. การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

ริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

86
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก  8,000.00 8,000.00 บ.แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์ /เลขใบสั่งซื้อ
ที ่013/2560 

09/12/2559 7 

87
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  4,200.00 4,200.00 บ.แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด/ใบสั่ง
ซื้อที่ 013/2560 

09/12/2559 7 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
อบต.เมืองใหม่ ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

23.0 50.24 6.0 3.65 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

31.0 1.17 7.0 0.24 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9.0 5.18 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

83.0 9.93 39.0 7.97 13.0 3.62 13.0 3.62 13.0 3.62 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม การท่องเที่ยว การ
ขนส่ง และเทคโนโลยี 

10.0 0.39 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคม   ที่ดี 

160.0 19.22 128.0 13.71 72.0 4.87 71.0 4.74 66.0 4.53 

 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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                                                     แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 3 ปี 
                                                                                เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
 
              อบต.เมืองใหม่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส า คั ญ ดั ง นี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      
 
1. โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดพักรถช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

                 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ  

                 
 
 
 
 

3. โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
5. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น และส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนระดับหมู่บ้าน และระดับต าบลในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
              ระดับหมู่บ้าน 

             
               
ระดับ
ต ำบล 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ หมาย
เหตุ 

1 นายสมชาย  ตันมาก ประธานกรรมการ 081-159-9025  
2 นายสมบูรณ์  ใหม่สาลี กรรมการ 088-204-1299  
3 นายติ่ง  วรรณโมลี กรรมการ 087-043-6960  
4 นายวินัย   ใหม่ก๋งลาย กรรมการ 089-992-2739  
5 นายสุชาติ   ใหม่โสภา กรรมการ 081-495-2283  
6 นางเตือนใจ   แก่นจันทร์ กรรมการ 087-127-8388  
7 นายบุญทัน   แจ่มศรี กรรมการ 081-290-1089  
8 นายส าเริง   พันธุ์คง กรรมการ -  
9 นางมาลินี   แจ่มศรี กรรมการ 087-145-0205  

10 นางสาวปราณี  แสงมงคลพิทักษ์ กรรมการ 086-822-6110  
11 นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ กรรมการ 081-209-7575  
12 นางปริศา  รุจิระ กรรมการ 086-342-5094  
13 นางลัดดา   เปียศิริ กรรมการ -  
14 นางจันทิรา   ใหม่สุวรรณ กรรมการ 081-3993348  
15 นางสาวสมัย   ใหม่ผึ้ง กรรมการ 096-0611087  
16 นายทสพร  จินดารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 089-166-4837  
17 นางสาวอรพิน   สวัสดิรักษา ผู้ช่วยเลขานุการ 094-486-8562  

    
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ หมาย

เหตุ 
1 นายทสพร  จินดารักษ์ ประธานกรรมการ 089-166-4837  
2 นางสุภาพร  พุทธิสาร กรรมการ 093-5844959  
3 นายชลิต  มานะกิจ กรรมการ 086-405-1177  
4 นายวิทยา  กองทุ่งมน กรรมการ 095-6319884  
5 นายปฐมพงษ์  วงศ์กลม กรรมการ 081-945-1889  
6 นายก าพล   บุญวาที กรรมการ 086-395-9798  
7 นางขวัญเรือน  วิหกเหิร กรรมการ 081-577-1020  
8 นายวิโรจน์   สาโร กรรมการ 087-349-4851  
9 นางสาวอรพิน  สวัสดิรักษา กรรมการและเลขานุการ 094-486-8562  

10 นางสาวจิราพร  อินต๊ะก๋อน ผู้ช่วยเลขานุการ 083-352-9780  
 

              

             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เมืองใหม่ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                       ประกาศ   ณ   วันที่    28      เมษายน   2560 
 
                                                             ลงชื่อ        สมชาย  ตันมาก 
                                                                          (นายสมชาย  ตันมาก) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.เมืองใหม่ 

 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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ส่วนท่ี  ๖ 
 

 
 
 กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร วิธีการติดตามและ
ประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่
ได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  1  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดินมีโฉนด เนื้อท่ี 5 ไร่ 30 ตารางวา ตั้งอยู่เลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอ 
ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ที่ดินแปลงดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  3  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  อาคารส านักงาน อบต.เมืองใหม่  

(๒)  อาคารโรงจอดรถ 
(๓)  อาคารเก็บพัสดุ 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  อาคาร (๑) – (๓) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
๒.  ครุภัณฑ์   

ล าดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ จ านวนหน่วย หมายเหตุ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน     
1  ตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.)  20   
2  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาท ขนาด 4 ฟุต  29   
3  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง  10   
4  ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก  3   
5  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  5   
6  ตู้เอกสาร 1 บาท 6 ลิ้นชัก  2   
7  เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อโอลิมเปีย  1   
8  โต๊ะเขียนแบบ  1   

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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ล าดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ จ านวนหน่วย หมายเหตุ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ)     
9  ตู้นิรภัย  1   

10  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 3-6  5   
11  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1-2  9   
12  โต๊ะเหล็กท างาน  10   
13  พัดลมเพดาน  13   
14  พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  4   
15  ถังเก็บน้ าฝน คสล. ขนาด 50 ลบ.ม.  1   
16  เก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร 7   
17  เก้าอ้ีแบบมีล้อเลื่อนและที่วางแขน  10   
18  เก้าอ้ีบุนวม  40   
19  เก้าอ้ีนั่งรับแขก 3 ที่นั่ง  5   
20  เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP  1   
21  เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA  1   
22  โต๊ะ+เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์  1   
23  โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโฟเมก้าลายไม้  6   
24  โต๊ะพับโฟเมก้า 180*60 ซม.  15   
25  โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  1   
26  ชั้นไม้วางของ 3 ชั้น  9   
27  ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น  3   
28  ชุดรับแขกโซฟาไม้สัก + โต๊ะกลาง  2   
29  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 21 ลิตร  1   
30  เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ยี่ห้อ SAIJODENKI  2   
31  เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ยี่ห้อ HANATSU  1   
32  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR 12278 BTU  5   
33  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR 25927 BTU  11   
34  เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ CENTRAL AIR  1   
          ขนาด 18000 BTU      

35  ถังน้ าไฟเบอร์กลาส 2000 ลิตร  4   
36  พัดลมขาสูงตัวยู ขนาด 22 นิ้ว  4   
37  เต๊นท์ผ้าใบทรงสูง ขนาด 5*12 เมตร  2   
38  สแตนด์หนังสือพิมพ์  1   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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39  ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง มีล้อ  1   
40  โซฟาเบดรับแขก  1   

 
 

ล าดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ จ านวนหน่วย หมายเหตุ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ)     

41  เครื่องโทรสาร PANASONIC  1   
42  โพเดียม ขนาด 50*50*110 ซม.  2   
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     
1  มอเตอร์ไฟฟ้า  1   
2  โทรทัศน์สี ขนาด 20" ยี่ห้อพานาโซนิค  1   
3  โทรทัศน์สี ขนาด 29" จอแบนพร้อมอุปกรณ์  3   
4  โทรทัศน์สี ขนาด 32" ยี่ห้อ SHARP  2   
5  เครื่องเล่น DVD พร้อมอุปกรณ์  3   
6 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 1   
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER 1   
2 จอรับภาพชนิดมือดึง เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว 1   
3 กลอ้งดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 2   
4 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON 1   
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
1 รถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 2 ประตู ยี่ห้อฟอร์ด 1   
2 รถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 ประตู ยี่ห้อฟอร์ด 1   
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
1  ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  1   
2  คูลเลอร์น้ า ความจุ 20 ลิตร  3   
3  ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกัน UV  29   
4  ผ้าม่านประตู 0.80*2.00 เมตร  3   
5  ปั๊มน้ าอัตโนมัติ แรงดัน 400 วัตต์  1   
   ที่ดิน      
1  ที่ดิน บ้านเลขที่ 199 ม.6 ต.เมืองใหม่  5 ไร่ 30 ตร.ว.   
   เสาธง      
1  เสาธง อบต.เมืองใหม่  1   
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  22   
2  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (pocket pc)  3   
3  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)  1   
4  ปริ้นเตอร์   18   
5  เครื่องส ารองไฟ  14   
6  จอคอมพิวเตอร์  1   

 

ล าดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ จ านวนหน่วย หมายเหตุ 
   ครุภัณฑ์ส ารวจ      
1  ล้อวัดระยะ เช็คศูนย์ได้ 2 ต าแหน่ง  1   
2  เทปวัดระยะแบบเหล็ก  1   
3  เครื่องระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (จีพีเอส)  1   
4  กล้องระดับ ยี่ห้อ LEICA  1   
   ครุภัณฑ์การศึกษา      
1  ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน ศพด.  8   
   ครุภัณฑ์การเกษตร      
1  เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อสวิงฟอกซ์  1   
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     
1 เครื่องพ่นละอองฝอย  1   
   อาคาร      
1  อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 670 ตร.ม.  1   
2  โรงจอดรถท่ีท าการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร  1   

  
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ปรากฏข้างต้นนั้น มีสภาพการใช้งานที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยได้มีการตัดครุภัณฑ์จ านวน 19 รายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่
ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 

  1. นายองอาจ        รอดพิทักษ์   ต าแหน่ง     ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรพิน     สวัสดิรกัษา   ต าแหน่ง      กรรมการ 
  3. นายอาทิตย์ศรุต   หารไชย         ต าแหน่ง      กรรมการ 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
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   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  ดังนี้  
 1. นายชลิต             มานะกิจ      ต าแหน่ง      ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจิราพร      อินต๊ะก๋อน   ต าแหน่ง      กรรมการ 
 3. นายวิทยา            กองทุ่งมน    ต าแหน่ง      กรรมการ 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการตราวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง 19 รายการ
แล้วปรากฏว่าพัสดุทั้ง 19 รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และมี
อายุ ๕ ปีขึ้นไป เห็นควรด าเนินการจ าหน่าย  
  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  19  รายการ  ดังนี้ 
  1. โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 400 -40-0001 ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2540 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
  2. เก้าอ้ีบุนวม  จ านวน 30 ตัว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 401 -41-0002,-031 ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
  3. ตู้ท าน้ าเย็น  จ านวน  1  ตู้  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  439-42-0001  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2541   ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
                     4.เครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 442-42-0001 ได้กรรมสิทธิ์
เมือ่วันที่   15 กันยายน 2542  ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
                     5.ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ป้าย หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 185 -43-0001,-002 ได้
กรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543  ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได ้
                     6.รถจักรยานยนต์  จ านวน  1 คัน  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 009-43-0001 ได้กรรมสิทธ์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543  ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
                     7.โต๊ะเอนกประสงค์  จ านวน 10 ตัว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 400-46-0013,-022  ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546  เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
                     8.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ตัว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 400 -48-0033,-
0034  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548  เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
                     9 .เครื่องตัดหญ้า จ านวน 2 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 442-49-0002,-0003  ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   10 .เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478-49-0004  ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   11 .เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478-50-0006  ได้
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   12. เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer พร้อมจอ  จ านวน 1 ชุด  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  416-
51-0013  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   13 .เครื่องส ารองไฟ syndome จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478-51-
0007  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
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   14. เครื่องส่งแฟกซ์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-FLB 802 CX  จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์ 424-51-0002  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ปกติ ไม่สามารถใช้งานได้     
   15. เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ POWELL  จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  416-
51-0014  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   16 .เครื่องส ารองไฟ รุ่น S4 500VA จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  478-51-
0008  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   17 .เครื่องส ารองไฟ  500VA จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  416-53-0017  
ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   18. เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ โอกิ B410D จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-
55-0026  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555  ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 
   19. เครื่องส่งแฟกซ์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-MB 2030 จ านวน 1 เครื่อง  หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์ 424-56-0003  ได้กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้
งานปกติ ไม่สามารถใช้งานได้  
๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
  ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
  ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า 
  ๓.๔  วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
  ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่   
  ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน   
  ๓.7  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์   
  ๓.8  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล  
  ๓.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึกเครื่องปริ้นเตอร์   
  ๓.๑0 วสัดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เครื่องเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา 
   ๓.๑1 วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้
แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   
 

************************************* 
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ส่วนท่ี  ๗ 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะหด์ังนี้ 

โอกาส (Opportunities) 
3. (Opportunities=O  โอกาส) 
 3.1  นโยบายของผู้บริหารให้ความส าคัญกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  
 3.2  บุคลากรเพ่ิมมากข้ึนมีความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆมากข้ึน 
 3.3  ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสม 
 3.4  นโยบายจังหวัด อ าเภอ สนับสนุนการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
 3.5  มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อยู่ที่อ าเภอท่าตะเกียบ สามารถปล่อยน้ ามาตามคลอง (ท่าลาด) เพ่ือ

ท าการเกษตร 
 3.6 มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริและมหาวิทยาลัยราชภัฎ      

ราชนครินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้เคียง 
 3.7 รัฐมีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด/การผลิตแก่อาชีพและกลุ่ม OTOP ทั้งในระดับต าบล

และระดับจังหวัด 
3.8 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการลดต้นทุนในภาคเกษตรกร ในทุกระดับ 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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อุปสรรค (Threats) 
4.  (Threats = T    ปัญหา อุปสรรค) 

4.1  ในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการ
ด าเนินการ 

4.2  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในหลายด้าน  

4.3  การติดต่อประสานงานในด้านการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีความล่าช้า เนื่องจาก
ภารกิจงานของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนมาก 

4.4 แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรเมือเทียบกับพ้ืนที่ท าการเกษตรแล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ า 
มักจะขาดแคลนในช่วงเข้าฤดูแล้ง/ฝนตกไม่ชุก 

4.5  เกษตรกรประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากภัยน้ าท่วมและภัยแล้ง อันเนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มไม่มีที่กักเก็บน้ าที่เพียงพอส าหรับหน้าแล้ง  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีทางระบายน้ าที่สะดวกเพราะ
เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ าจึงท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

4.6  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านถนนช ารุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินก าหนด
วิ่งผ่าน ท าให้การใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 

4.7  ราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดภายนอกเป็นผู้ก าหนด 
4.8  ต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตไม่สมดุลกัน 
4.9  ค่านิยมทางการศึกษา นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4.10 ต าบลเมืองใหม่ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร 

    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ( Strengths= S  จุดแข็ง) 
1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว ผลไม้ พืช

เศรษฐกิจ และการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง  
1.2  มีพื้นท่ีอยู่ใกล้เขตปริมณฑล มีถนนเชื่อมต่อกับต าบลและอ าเภอ และพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการกระจาย

ผลผลิต ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจ และสัตว์เศรษฐกิจ 
1.3  ชุมชนเข้มแข็ง  มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4  บุคลากรส่วนใหญ่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ 
1.5  ต าบลเมืองใหม่มีคลองธรรมชาติ (ซึ่งอยู่ในระบบชลประทาน) ไหลผ่าน (คลองท่าลาด) เชื่อมต่อ

อ าเภอพนมสารคาม 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

1.6  มีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความนิยม 
1.7  ราษฎรต าบลเมืองใหม่มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม “สังคมวัฒนธรรมชนบท” รักษาประเพณี

ท้องถิ่น ความขัดแย้งมีน้อย 
1.8  ไม่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว 
1.9  ประชากรไม่มีการเคลื่อนย้าย/มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก 
1.10 มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนที่ 
1.11 มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพ้ืนที่ ประชาชนได้รับสะดวกในการรับบริการขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
2. (Weaknesses= W  จุดอ่อน) 
2.1  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ า ช่วงหน้าฝน เกิดน้ าท่วมขัง 
2.2  พื้นที่บ้านเรือนประชาชน อยู่ห่างไกลกัน ยากต่อการติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารความรู้ 
2.4  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
2.5  แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
2.6  งบประมาณในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ มีอยู่อย่างจ ากัด 
2.7  บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และขาดบุคลากรที่ช านาญการเฉพาะด้าน 
2.8  พื้นที่ต าบลเมืองใหม่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
2.9  ประชาชนวัยแรงงาน มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น น้อย 
2.10 การคมนาคมต้องพ่ึงพาตนเอง ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 
2.11 ขาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี 
2.12 การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนขาดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
2.13 ชุมชนขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.14 ลักษณะของดินและน้ าของต าบลเมืองใหม่ เป็นดินเปรี้ยว/เค็ม น้ ากร่อย 

 

 
  

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



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  8 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่   ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓1) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การด าเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  38) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓

2) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  40) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  39)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑82  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     86  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  47.25  ของแผนยุทธศาสตร์            
  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓3) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  98  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  
44) 

 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้  5  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า 
34) 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๗)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   316  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน   182  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  57.59  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ได้  5  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  35)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  45)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   316  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   182  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 57.59  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  35)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  19  รายการ 

       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
        - เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.2  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.3  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.4  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  
 

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  ตั้งอยู่ใจกลางของพ้ืนที่
ต าบล   ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกล
จากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การ
พัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อนคือประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ไม่มากนัก การจ้าง
งานไม่ทั่วถึงกัน เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ าจากคลองชลประทานซึ่งมีคลองสาขามากมาย ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนใน
การผลิตสูงขึ้น   
 
6.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีทีก่ักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องขอความอนุเคราะห์ชลประทานในการปล่อยน้ ามายังคลองชลประทาน 

แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร   
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ าและงดการท าเกษตรช่วงหน้าแล้ง 
 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  57.59  ไม่ถึงร้อยละ  
๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  47.25  
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีปญัหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ไดม้ากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี   
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ภาคผนวก 


