
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โทร. 0-4475-6156 
ที ่นม นม 81901/  วันที่   ๒๓  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 

เรื่องเดิม 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ      
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพ
เกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
การขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็น
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือชี้แจงอำนาจและหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯพร้อมทั้ง พิจารณากำหนดกรอบ แนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้กรอบแนวทางการประเมินผลในการดำเนินโครงการพัฒนา
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ด้านการประเมินผล  
- มีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชากรในพ้ืนที่ต่อโครงการฯ 

  

 การจัดทำแบบสอบถามให้มีตัวชี้วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ควรให้
ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม และส่งไปตามกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และประเมินผลจากการตอบแบบสอบถาม 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  จรัญ 
 

(นายจรัญ  เทพกระโทก)  
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ 

 
ความเห็น      - ทราบ 

 
 นำ 

  (นายนำ   ปลอดกระโทก) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โทร. 0-4475-6156 
ที ่นม นม 81901/  วันที่  ๑๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 

เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้แต่งตั้งคำสั่ง ที่  ๒๖๐/25๖๓ ลงวันที่                        

๙ กรกฎาคม 25๖๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ กำหนดกรอบ แนวทางการประเมินผลพร้อมทั้ง
รายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาทราบ นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการดำเนินโครงการพัฒนา
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นประชาชนทั่วไป ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน 
คณะกรรมการประเมินผลได้ประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชนในพ้ืนที่ต่อการดำเนิน
โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓                 
ได้ข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถามท้ังหมด ๓ ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน  
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังตารางที่  ๑ 
 
ตารางที่  ๑  แสดงจำนวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
             ชาย 
             หญิง 

 
5๕ 
6๕ 

 
4๕.๘๔ 
5๔.๑๖ 

 
              รวม 120 100.00 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

สถานภาพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ
   ๒1 – ๓0 ปี  
   ๓1 - ๔0 ปี 
   ๔1 - ๕0 ปี 
   ๕1 - ๖0 ปี 

 
๑๕ 
30 
32 
๔๓ 

 
๑๒.๕๐  
25.00 
26.67 
๓5.๘๓ 

             รวม 120 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
             ประถมศึกษา 
             มัธยมศึกษาตอนต้น  
             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
             ปริญญาตร ี

 
5๓ 
40 
๒๒ 
5 

 
4๔.๑๗ 
33.33 
1๘.๓๓ 
4.17 

              รวม 120 100.00 

4. อาชีพ 
   ค้าขาย  
   รับจ้าง 
   เกษตรกร 

 
2 

43 
75 

 
1.67 

35.83 
62.50 

             รวม 120 100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ำกว่า 3,000 บาท  
   3,001 – 5,000 บาท   
   5,001 – 7,000 บาท   
   7,001 – 10,000 บาท 

    10,000 บาท ข้ึนไป  

 
1๒ 
38 
23 
33 
1๔ 

 
1๐.๐๐ 
31.66 
19.17 
27.50 
1๑.๖๗ 

             รวม 120 100.00 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่  1  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน ๕๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๘๔  เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕4.๑๖  มีระดับอายุ ๒1-๓0  ปี  จำนวน 
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐  อายุระหว่าง  ๓1-๔0 ปี จำนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00 อายุ
ระหว่าง  41-50 ปี จำนวน 3๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  2๖.๖๗ และอายุระหว่าง  51-60 ปี  จำนวน ๔๓ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘3  มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 5๓ คน คิดเป็นร้อยละ 4๔.๑๗  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 
๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 1๘.๓๓ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17  มีอาชีพค้าขาย 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 อาชีพรับจ้าง จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 อาชีพเกษตรกร 
จำนวน75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 3,000 บาท จำนวน 1๒ คน คิด
เป็นร้อยละ 1๐.๐๐ รายได้ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาท จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.66 รายได้
ระหว่าง 5,001 – 7,000 บาท จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 รายได้ระหว่าง 7,001 – 
10,000 บาท จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และรายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ 1๑.๖๗ 

 
 
 



-3- 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

 หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่  ๒   
ข้อที่ ๑ ชุมชนของท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เลือกตอบ             

มากที่สุด ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  ระดับมาก ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖ และระดับปานกลาง                    
๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 

ข้อที่ ๒ ชุมชนของท่านมีการสร้างอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้มีผู้เลือกตอบ มากที่สุด ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓  ระดับมาก ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๕๐ และระดับปานกลาง ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 

ข้อที่ ๓ ชุมชนของท่านสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้                  
มีผู้เลือกตอบ มากที่สุด ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๖  และระดับมาก ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๔ 

ข้อที่ ๔ ชุมชนของท่านมีความรู้เป็นประโยชน์สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน มีผู้เลือกตอบ มากที่สุด 
๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓  และระดับมาก ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ 

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ชุมชนของท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๘๐ 
(๖๖.๖๗) 

๓๕ 
(๒๙.๑๖) 

๕ 
(๔.๑๗) 

- - 

2. ชุมชนของท่านมีการสรา้งอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๗๐ 
(๕๘.๓๓) 

๔๕ 
(๓๗.๕๐) 

๕ 
(๔.๑๗) 

- - 

3. ชุมชนของท่านสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได ้

๙๕ 
(๗๙.๑๖) 

๒๕ 
(๒๐.๘๔) 

- - - 

4. ชุมชนของท่านมีความรู้เป็นประโยชน์สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๘๕ 
(๗๐.๘๓) 

๓๕ 
(๒๙.๑๗) 

- - - 

5. ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ 
(๘๓.๓๔) 

๒๐ 
(๑๖.๖๖) 

- - - 

ความถี่สะสม 
วิธีคิด : จำนวนผู้ตอบ/จำนวนขอ้ 

๔๒๕/๕ 
= ๘๕ 

๑๖๕/๕ 
= ๓๓ 

๑๐/๕ 
= ๒ 

  

คะแนนที่ได ้
วิธีคิด : ความถี่สะสม x ค่าคะแนน  

๘๕x๕ 
= ๔๒๕ 

๓๓x๔ 
= ๑๓๒ 

๒x๓ 
= ๖ 

  

คะแนนรวม (รวมคะแนนที่ได้) ๔๑๐+๑๕๒+๖ =  ๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ย 
วิธีคิด : คะแนนรวม/จำนวนผู้ตอบ 

๕๖๓/๑๒๐ = ๔.๖๙ ดังนั้น คะแนนความพงึพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๙ มีความพึงพอใจในระดับ ระดับดีมาก  



-๔- 
ข้อที่ ๕ ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง มีผู้เลือกตอบ มากที่สุด ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔  และระดับมาก ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๖๖ 
 สรุปค่าประเมินรวม : ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓  ได้เท่ากับ ร้อยละ ๙๓.๘๐ อยู่ในระดับ ดีมาก 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ความพึงพอใจระดับดีมาก 
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ความพึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ความพึงพอใจระดับพอใช้ 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ความพึงพอใจระดับปรับปรุง 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

** คะแนนค่าเฉลี่ยทั้งหมดจำนวน ๕ ข้อ ได้เท่ากับ ๔.๖๙  อยู่ในระดับ ดีมาก 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลแบบค่าเฉลี่ย 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
ระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง 
ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตอนที ่๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน  

๑. อยากให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบต่อเนื่อง 
๒. อยากให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตร 
๓. อยากให้มีการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
๔. อยากให้มีการฝึกอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้ง ๔ ข้อ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนมา

ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนาสูงสุดต่อไป 
   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

จรัญ 
(นายจรัญ  เทพกระโทก)  

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ 
ความเห็น      - ทราบ 

นำ 
  (นายนำ   ปลอดกระโทก) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โทร. 0-4475-6156 
ที ่นม นม 81901/  วันที่   ๒๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 

เรื่องเดิม 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพ
เกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
การขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็น
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น    

 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือชี้แจง อำนาจและหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯพร้อมทั้ง พิจารณากำหนดกรอบ แนวทางการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนา
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้กรอบ แนวทางการติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ด้านการติดตามและตรวจสอบ 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ หลังจากประเมินผลกิจกรรมแล้วเสร็จ และขอความร่วมมือผู้นำ

หมู่บ้านรายงานผลการพัฒนาต่อยอดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทุกๆ ๓ เดือน  
๒. ด้านข้อเสนอแนะ 
- เป็นการนำข้อมูลจากการประเมินผล การติดตามและตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
 

(นายสัญญา  แปะกระโทก) 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 

 
 

ความเห็น      - ทราบ 
นำ 

  (นายนำ   ปลอดกระโทก) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 
 
 

สัญญา 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โทร. 0-4475-6156 
ที ่นม นม 81901/  วันที่   ๑๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้แต่งตั้งคำสั่ง ที่ ๒๖๑/25๖๓ ลงวันที่ ๙ 

กรกฎาคม 25๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ กำหนดกรอบ แนวทางการประเมินผล 
ติดตามและตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ โครงการ
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนาทราบ นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือติดตามและตรวจสอบโครงการฯ จากการรายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้ 

๑. อยากให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบต่อเนื่อง 
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  
- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ และ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตั้งจ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. อยากให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตร 
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  
- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตั้งจ่ายสำหรับโครงการขุด

ลอกสระแปลงเกษตร ม.๑ , โครงการขุดลอกคลองกระชาย ม.๘ , โครงการขุดลอกสระหนองเพชร ม.๒ , 
โครงการขุดขยายสระน้ำแปลงเกษตร ม.๗ , โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำแปลงผัก ม.๑   

๓. อยากให้มีการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ และ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตั้งจ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนานายชั้น ม.๖ , โครงการ
ก่อสร้างถนนมูลดิน ม.๒ จากไร่นายสมชาย-ป่าประดู่ และโครงการก่อสร้างถนนถนนมูลดินจากไร่นายเสมอ-
ไร่นายเกิด ม.๒ และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมพงษ์-แปลงเกษตร ม.๓ 

๔. อยากให้มโีครงการส่งเสริมด้านการเกษตร 
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตั้งจ่ายสำหรับโครงการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการศูนย์การเรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ ๑ และโครงการปรับปรุงแปลงเกษตร 
หมู่ที่ ๗ 
 

/นอกจาก... 
 



-2- 
 
นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านติดตามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา และทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้ตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    สัญญา 

(นายสัญญา  แปะกระโทก) 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 

 

ความเห็น      - ทราบ 
นำ 

  (นายนำ   ปลอดกระโทก) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 


