
 

 

 

 

 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัด อบต.วังใหม่ 

โทร ๐-๗๔๖-๐๘๐๓-๐ 



๑ 

บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

   การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญจะต้อง
ดําเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอนการอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีกล่าวคือ เม่ือผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี และได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วหน่วยงานเป็นผู้นําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ความหมาย 

๑. การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ   เป็นการนําโครงการ/กิจกรรม  ท่ีได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
ไปดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกําหนด องค์กรท่ีรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ 

๒. การติดตาม  เป็นข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปี 
ว่าได้ปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม ท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่  และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

๓. การประเมิน   เป็นข้ันตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  ได้แต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  เพ่ือเป็นองค์กร
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ ท่ี ๕๐/๒๕๕๔ เรื่องการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่   ประกอบด้วย 

  ๑.  นายเสนอ  สุขชุม  สมาชิกสภา อบต.วังใหม่  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายประเสริฐ สมมุติจิต สมาชิกสภา อบต.วังใหม่  กรรมการ 
  ๓.  นายสมนึก  คงอ้น  ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
  ๔.  นายบพิตร  นวลสุวรรณ ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
  ๕.  นายประสาร  ขวัญทองเย็น ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
  ๖.  นายวิจิตร  ชูสงค์  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
  ๗.  นายทวี  หน่วยแก้ว หน.ส่วนโยธา อบต.วังใหม่  กรรมการ 
  ๘.  นางชนาวีร์  สารานพคุณ หน.สํานักงานปลัด อบต.วังใหม่ กรรมการ 
  ๙  นายเป่ียม  ทัศสระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๑๐.  นายจํารัส  เพชรตีบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๑๑.  นางวิไล  บัวแดง  สมาชิกสภา อบต.วังใหม่  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

 

 

 

 



๒ 

  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

๑. กําหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงามตามท่ีเห็นสมควร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

บทท่ี  ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่

“ โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวหน้า   การศึกษาก้าวไกล 

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ” 
  พันธกิจ  (Mission)  

๑. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

๒. การพัฒนาขีดความสามรถภาคการเกษตรท่ีเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
๓. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
๔. ปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนา 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตลอดจนความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๖. การส่งเสริม สนับสนุนแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดมุ่งหมาย (Goals)  เพ่ือการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 
๒. พัฒนาและปรับปรุงให้ชุมชนมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกและสะอาด 
๓. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนให้แก่กลุ่มอาชีพ 
๕. ดําเนินการ การจัดท่ีทําการให้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นรากฐานในการดําเนินการ 

 ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ดําเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒. ส่งเสริม  สนับสนุนแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและชุมชน 
๓. เพ่ิมศักยภาพข้าว และพืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

 ด้านสาธารณสุข 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีป้องกันโรคติดต่อต่างๆท่ีเกิดกับคนและสัตว์ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 



๔ 
 

 ด้านสังคม 
๑. กระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ประชาชนทุกระดับอย่างท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน

ในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒. ดําเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีถ้วนหน้า 
๓. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชุมชน 

  ด้านส่ิงแวดล้อม 
๑. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  เอกชน  หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ียั่งยืน 
๓. ส่งเสริม  สนับสนุน  หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริการ และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของท้องถ่ิน 
๖. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เก่ียวกับการเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

บทท่ี  ๓ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ ได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.๑  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางน้ํา ท่อระบายน้ํา  
      คูน้ํา 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้าน ฝาย สระน้ํา 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิมเติม ขยายเขตบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ         

ไฟฟ้าหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ แนวทางการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาสร้างโอกาสการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมหลักเกษตรอินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.๒  แนวทางพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร 
๓.๓  แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดการเกษตร 
๓.๔  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓.๕  แนวทางการรณรงค์การกําจัดขยะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

๔.๑  แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการท่องเท่ียว การกีฬาและ                   

นันทนาการ 
๔.๓  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ 
๔.๔  แนวทางการฟ้ืนฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



๖ 
 
๔.๕  แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 ๕.๒  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานปฏิบัติงาน 
 ๕.๓  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรทุกภาคส่วนและการตรวจสอบภาคประชาชน 
 ๕.๔  แนวทางการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการเมืองท้องถ่ิน สนับสนุนระบอบ
        ประชาธิปไตยในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

บทท่ี ๔ 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๔-๒๕๕๕) 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบท่ี ๑ 
การประเมินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบท่ี ๒ 
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบท่ี ๓/๑ 
การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี ๓/๒ 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

แบบท่ี ๓/๓ 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร ์



๘ 
 
 

 
 
 
 

คําช้ีแจง  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
มีการดําเนินงาน ไม่มี 

การดําเนินงาน 
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
๕. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง                 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
�  

ส่วนท่ี ๒   การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 
มีการดําเนินงาน ไม่มี 

การดําเนินงาน 
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
�  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

�  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ        
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

�  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

๒. รายงานผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา  ๑  ปี    (๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  -  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ส่วนที่  ๒   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑  (๒๕๕๔) ปีที่ ๒  (๒๕๕๕) ปีที่  ๓   (๒๕๕๖) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐ ๑๖,๒๖๕,๐๐๐ ๒๕ ๑๗,๗๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๗๙๐,๐๐๐ ๖๕ ๔๖,๗๗๕,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๒๐,๐๐๐ ๒ ๓๗๐,๐๐๐ ๙ ๘๔๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตร ทรัพยากร 
                     ธรรมชาติและส่งแวดล้อม 

๙ ๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๖๙๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๓๖ ๖,๒๙๖,๒๕๐ ๑๗ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๖๓ ๙,๔๕๖,๒๕๐ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาการเมืองและเสริมสร้างการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๒,๗๒๐,๐๐๐ 

รวม ๗๖ ๒๔,๐๑๑,๒๕๐ ๖๖ ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ ๓๗ ๑๕,๐๑๐,๐๐๐ ๑๗๙ ๖๐,๙๒๑,๓๘๐ 
 

 
 
 

๙ 

 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้        

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖ ๑๖.๖๗ ๑ ๒.๗๘ - - - - - - ๗ ๑๙.๔๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 
- - - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตร    
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ๕.๕๖ - - - - - - - - ๒ ๕.๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

๑๘ ๕๐.๐๐ - - - - - - - - ๑๘ ๕๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาการเมืองและ
เสริมสร้างการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๙ ๒๕.๐๐ - - - - - - - - ๙ ๒๕.๐๐ 

รวม ๓๕ ๙๗.๒๒ ๑ ๒.๗๘ - - - - - - ๓๖ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
     

4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๑๙๔,๐๐๐ ๗.๓๐ ๔,๐๑๓,๔๐๐ ๒๔.๔๐ - - ๕,๒๐๗,๔๐๐ ๓๑.๗๐ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตร ทรัพยากร 
                     ธรรมชาติและส่งแวดล้อม 

๓๑,๘๐๐ ๐.๒๐ - - - - ๓๑,๘๐๐ ๐.๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๔,๒๐๒,๙๒๑ ๒๕.๕๐ - - ๓,๖๒๒,๖๐๐ ๒๒.๐๐ ๗,๘๒๕,๕๒๑ ๔๗.๕๐ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาการเมืองและเสริมสร้างการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑,๕๕๑,๙๑๘ ๙.๔๐ - - ๑,๘๖๑,๔๘๘.๒๐ ๑๑.๓๐ ๓,๔๑๓,๔๐๖.๒๐ ๒๐.๗๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๙๖๗,๖๓๙ ๔๒.๔๐ ๔,๐๑๓,๔๐๐ ๒๔.๔๐ ๕,๔๘๔,๐๘๘.๒๐ ๓๓.๓๐ ๑๖,๔๘๐,๑๒๗,๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 

ส่วนที่  ๓       ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี  ๒๕๕๔ 

 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ         
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้           
ดําเนินการ 

งบประมาณ               
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่        
เบิกจ่ายไป 

โครงการส่งเสริมสร้างรายได้สวัสดิการผู้สูงอายุ �   ๓,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ 
โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ �   ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.วังใหม่ �   ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินกองทุนคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนตําบลวังใหม่ �   ๔๙,๖๐๐.๐๐ ๔๙,๖๐๐.๐๐ 
เงินเดือน+เงินเพิ่ม ครูพี่เลี่ยง �   ๑,๔๙๐,๘๘๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๘๘๐.๐๐ 
ประกันสังคมครูพี่เลี้ยง �   ๗๔,๕๔๔.๐๐ ๗๔,๕๔๔.๐๐ 
ค่าวัสดุการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) �   ๕๑,๐๖๔.๒๐ ๕๑,๐๖๔.๒๐ 
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาครู(ค่าลงทะเบียนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตย์) �   ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม    ๕,๔๘๔,๐๘๘.๐๐ ๕,๔๘๔,๐๘๘.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๒ 



 

 ส่วนที่  ๔ ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. จํานวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมาก ทําให้อัตราความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา  
๒. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน  
๓. เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรน้อยลง 

 

    
 ส่วนที่  ๕ -    ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลวังใหม่เข้าใจเรื่องการบริหารงานของ อบต.เพราะประชาชนไม่เข้าใจใน 
        ขั้นตอนการทํางาน อบต. โดยให้ผู้นําชุมชนเป็นตัวแทนในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ 

- ในสิ้นปีงบประมาณควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เพื่อให้ประชาชนทราบผลการดําเนินงานของ อบต. 
- ทาง อบต.วังใหม่ ควรจะมีการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อพบปะกับประชาชนในพื้นที่และควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย 
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.วังใหม่ เห็นสมควรว่าควรมีการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
แบบที่ ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  

     ๒.       วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

ส่วนท่ี ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕๔ 
๓.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒๐ ๗ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ๑ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตร ทรัพยากร 
                     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๙ 

 
๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๓๖ ๑๘ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการพัฒนาการเมืองและเสริมสร้างการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 
 

๑๐ 
 

๙ 
รวม ๗๖ ๓๖ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่  ๓  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๑๕ 
 

สรุปผลจากการสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามแบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ 
 

แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม           
โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 
 ** เก็บข้อมูลประชาชน หมู่ท่ี  ๑ - ๘  จํานวน  ๘๐  ชุด ** 
 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑.  เพศ  (๑)  ชาย (  ๒๕  คน)  (๒)  หญิง (  ๕๕  คน) 
 
๒.  อายุ  (๑)  ตํ่ากว่า  ๒๐ ปี ( ๒ คน) (๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี ( ๑๓ คน) (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี ( ๑๙ คน) 
  (๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี ( ๒๓ คน) (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี ( ๒๐ คน) (๖)  มากกว่า  ๖๐ ปี ( ๓ คน) 
 
๓.  การศึกษา (๑) ประถมศึกษา ( ๒๔ คน)       (๒) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ( ๑๖ คน)   
  (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ๗ คน)   (๔)  ปริญญาตรี   ( ๒๑ คน)     
  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี ( ๒ คน)    (๖)  อ่ืนๆ ( ๑๐ คน) 
 
๔.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ ( ๑๓ คน)    (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ๕ คน)  (๓)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว ( ๙ คน) 
  (๔)  รับจ้าง ( ๑๐ คน)     (๕)  นักเรียน  นักศึกษา ( ๕ คน) (๖)  เกษตรกร ( ๓๘ คน) 
 

ส่วนท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ในภาพรวม  มากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น ความพึงพอใจของประชาชน 
พอใจมาก 
๑๐ คะแนน 

พอใจ 
๗ คะแนน 

ไม่พอใจ 
๔ คะแนน 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๖ คน ๖๑ คน ๓ คน 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๒ คน ๖๔ คน ๔ คน 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๐ คน ๕๗ คน ๓ คน 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๔ คน ๕๘ คน ๘ คน 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๑ คน ๕๐ คน ๙ คน 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒๐ คน ๕๓ คน ๗ คน 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
๑๙ คน ๕๐ คน ๑๑ คน 

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๕ คน ๕๙ คน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๑ ๖๙.๖๙ ๘.๙๐ 

 
 
 



       ๑๖ 
 

แบบที่ ๓/๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
                ตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต.วังใหม่ ตามแบบที่  ๓/๓ 
 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๕ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๔ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๕ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย ๗.๕ 
 
 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ   
 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๓ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๓ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย ๗.๔ 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ การพัฒนาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๒ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๑ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๑ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๒ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๓ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย ๗.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  

 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๘ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๘ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย ๗.๘ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๑ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๒ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓ 

ภาพรวมค่าเฉล่ีย ๗.๒ 
 
 
 
สรุป 
 ผลการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ใหม่ในภาพรวม  โดยการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑-๘ ตําบลวังใหม่  อําเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  ผลท่ีได้จาก
การศึกษาจากร้อยละของความพึงพอใจอยู่ใน เกณฑ์ท่ีดี 


