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ค าน า 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้จัดท า “รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา” ขึ้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548            
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6  ข้อ 29 (3)  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ              
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ละลมใหม่พัฒนาจัดท าขึ้นนี้  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ละลมใหม่พัฒนา   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  สามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการด าเนินงาน             
ในภาพรวมทั้งหมดครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด รวมไปถึงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินการทั้งหมด  เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อีกทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนาเล่มนี้  จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง  การด าเนินงานการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป               
 

 
 

                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง          
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล         
ละลมใหม่พัฒนา  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน   จึงจ าเป็น          
ที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการผลการด าเนินงานต่อประชาชน   ในเรื่องการจัดท างบประมาณ             
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น              
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน            
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดั งนั้ น   เพ่ื อปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั กรไทย                     
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2561  องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  อย่างไร  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุด             
แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ              
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

“กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก           
อีกก็ได”้ 
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 ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้ อมทั้งประกาศผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่       
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา               
ที่  473/๒๕63  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕63  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และค าสั่งที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ (แทนต าแหน่ง
ว่าง) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ประกอบด้วย 

๑. นายวิโรจน์  เปลื้องกระโทก      ต าแหน่ง  ประธานสภาอบต.  เป็น กรรมการ 
       ๒. นายเกรียงศักดิ์  สงมะเริง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ 
       ๓. นางสุดา  แนบกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ 
       ๔. นางสาวสุนิษา  ด่านกระโทก     ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่   กรรมการ 
       ๕. นายโยธี  หมายถมกลาง  ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
       6. นายสาคร  มีโชค   ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ 
       ๗. นางพิชญ์ชาพัฒน์  ปรวัฒน์เมธา   ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
       ๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
       ๙. นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง      ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
       ๑๐. ก านันต าบลละลมใหม่พัฒนา ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

               ๑๑. หัวหน้าสายตรวจต าบลละลม ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
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    ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
               (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา           
ที่  483/๒๕63  ลงวันที่  4  ธันวาคม  ๒๕63   เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  และค าสั่งที่ 449/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑)  นายบรรพต  หมวกเสนา                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายสนธยา  ภักดีกิจ              กรรมการและเลขานุการ 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา         
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล    

 (Monitoring)  
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย 

 มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
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(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า  

 กิจกรรม  ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้   โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ         
จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  
(Efficiency Evaluation) 

(2)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3)  การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ            
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเน้นการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีศักยภาพที่จะสามารถ
ด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอแล้วเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
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  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน               
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการ
น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๑ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่  ๓  คือ 
3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 
 

 

ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงาน           
ทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.   มีการจัดตั้งคณะสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.   มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น   (SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา 

       ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.   มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.   มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.   มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.   มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลกการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ                  
3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาส ท่ี 1 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่     …………………………………………… 

(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   (2)   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1   
พ.ศ. 2561 

ปีท่ี  2    
พ.ศ. 2562 

ปีท่ี 3    
พ.ศ. 2563 

ปีท่ี 4    
พ.ศ. 2564 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

           
           
           
           
           
           

                 รวม           

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่   1  พ.ศ.   2561 ปีที่  2   พ.ศ.  2562 ปีที่ 3   พ.ศ.  2563 ปีที่ 4   พ.ศ.  2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

           
           
           
           
           
           

                 รวม           

 
 
 
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……………………….. 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             รวม             

 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี ………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       

       
       
       
       
       
       
       

รวม       
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี…………………….. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
      
                      รวม      

 
 

ส่วนที่  4  ปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจง  :   แบบ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  …………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  …………………………………… 
2. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู ่
ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   

รวม   

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
3. ความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 

แบบ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่    ……………………………………………………………………………………………… 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ค าช้ีแจง :  แบบ  3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม             
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(7) อ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ     

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

    ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6) มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(8) อ่ืน ๆ 
  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้าน…………………………………………………………โดยให้คะแนนเต็ม  10 ท่ านจะไห้คะแนนองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใดภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 

 
 

 

แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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บทท่ี  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

“ต าบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
 
ยุทธศาสตร์ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความ

ยากจน 
๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 6)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  
 
เป้าประสงค์ 

๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒)  ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ร่วมกั น

อย่างมีความสุข 
๔)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  

  
ตัวช้ีวัด 

1) ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  และการบริการ
สาธารณะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

2) ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ด าเนินการเศรษฐกิจ 
พอเพียง   ตามพระราชด าริร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 

๓) ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป 
 ๔) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษา ด้านการสวัสดิการสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ด้านสาธารณสุข ด้านยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ 
มีความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน  

๖) องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๗๐ ขึ้น 

๗) ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในด้านบริการประชาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
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ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก 

ความปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน  และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประส บ
ความส าเร็จ   

 ๒)  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและท้องถิ่น  
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 ๓)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ า สร้างความเป็นธรรม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๔)  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 ๕)  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน          

ของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 ๖)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยปฏิบัติงาน

หรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
 
กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก              
ทางน้ า เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

 ๑.๒)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.๓)  การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม  ประปาส่วนภูมิภาคและประปา
หมู่บ้าน 

 ๑.๔)  การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ 

                                                                        
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา 
ความยากจน 

 ๒.๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   
 ๓.๒)  สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV  เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน   

 ๓.๓)  การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๔)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
 ๓.๕)  การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด 

และโรคไม่ติดต่อ  
๓.๖)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 ๔.๑)  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 ๔.๒)  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ า  และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 ๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๕.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความม่ันคง  และสนับสนุนแนวนโยบาย

ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
 ๖.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๖.๒)  สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา คือ “เป็นต าบลเข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมด ี คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ” 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

 ๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
 ๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 ๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้า 19 
 

บทท่ี  3   
 
 

 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
 

มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูล   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเอง 
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บทท่ี  4   
 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือ ไตรมาส ที่ 1  ถึง  4 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

 (1) ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่  3 (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1   
พ.ศ. 2561 

ปีที่  2    
พ.ศ. 2562 

ปีที่  3    
พ.ศ. 2563 

ปีที่  4    
พ.ศ. 2564 

ปีที่  5    
พ.ศ. 2565 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

47 118,603,400 38 124,591,600 155 264,270,250 118 237,906,350 116 307,825,100 474 1,053,196,700 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1   
พ.ศ. 2561 

ปีที่  2    
พ.ศ. 2562 

ปีที่  3    
พ.ศ. 2563 

ปีที่  4   
พ.ศ. 2564 

ปีที่  5    
พ.ศ. 2565 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การสร้างความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจ 

15 2,721,000 18 3,917,000 12 3,972,000 16 12,342,000 17 12,702,000 78 35,474,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การสร้างสังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

53 14,041,000 49 14,101,000 44 15,784,640 47 16,089,640 47 16,089,640 277 76,300,920 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุ
อย่างยั่งยืน 

3 100,000 4 150,000 6 500,000 8 820,000 8 820,000 29 2,390,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การบริหารราชการตามหลัก 
การบริหารบ้านเมืองทีด่ ี

20 4,171,000 16 2,716,000 17 2,924,000 17 2,941,000 17 2,941,000 87 15,693,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อ าเภอ 

4 387,000 4 387,000 7 457,000 6 177,000 6 177,000 27 1,585,000 

รวม 142 140,023,400 129 145,862,600 241 287,727,890 212 270,275,990 211 340,554,740 972 1,184,639,620 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
4.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1/2563)  

ยุทธศาสตร ์
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - - - - 21 11,616,370 39 41,987,840 52 67,097,040 112 120,701,250 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

รวม - - - - 22 11,916,370 40 42,287,840 53 67,397,040 115 121,601,250 

 
4.2 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่2/2564)  

ยุทธศาสตร ์
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - - - - - - 9 15,008,300 56 42,862,300 65 57,870,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - - - - - - - 6 3,350,000 6 3,350,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 - - - - - - - - 4 360,000 4 360,000 

รวม - - - - - - 9 15,008,300 66 46,572,300 75 61,580,600 

 
4.3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่3/2565)  

ยุทธศาสตร ์
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - - - - - - - - 6 18,536,000 6 18,536,000 
รวม - - - - - - - - 6 18,536,000 6 18,536,000 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  2565 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 14 6.09 - - 216 93.91 - - - - 230 100 
2 1 4.17 - - 23 95.83 - - - - 24 100 
3 20 39.22 - - 31 60.78 - - - - 51 100 
4 1 12.50 - - 7 87.50 - - - - 8 100 
5 7 41.18 - - 10 58.23 - - - - 17 100 
6 2 33.33 - - 4 66.67 - - - - 6 100 

รวม 45 13.39 - - 291 86.61 - - - - 336 100 
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แผนภูมิวงกลมแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2565 
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แผนภมูแิสดงผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา 

ปี 2565

จ านวนโครงการทีด่ าเนนิการแลว้ จ านวนโครงการทียั่งไมไ่ดด้ าเนนิการ จ านวนโครงการทัง้หมด

จ านวนโครงการ ที่
ด าเนนิการ แลว้, 45

จ านวนโครงการ ทียั่ง
ไมไ่ด ้ด าเนนิการ, 

291

จ านวนโครงการ
ทัง้หมด, 336

จ านวนโครงการ ทีด่ าเนนิการ แลว้ จ านวนโครงการ ทียั่งไมไ่ด ้ด าเนนิการ จ านวนโครงการทัง้หมด
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม เงินทุนส ารอง 

เงินสะสม 
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4,380,000 1,657,000 - 6,037,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 22,325 - - 22,325 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 14,955,413 - - 14,955,413 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 135 - - 135 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 292,955 - - 292,955 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 491,987.94 - - 491,987.94 

รวม 20,142,815.94 1,657,000 - 21,799,815.94 

 

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์  ประจ าปี  2565 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค  
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

 - - 9,599,000 6,910,000 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองกระชาย
เชื่อมบ้านโนนเพชร (เทศบาลต าบล 
ท่าเยี่ยม) ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

-  - 2,457,000 - 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านละลม หมู่ที่ 2  
(สายหนองเพชร)  ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

-  - 9,155,300 - 

รวม 1 2 - 21,211,300 6,910,000 
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8. รายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการในปี  2565 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายคูณ หมู่ที่ 10 493,000 
ด้านโครงสร้าง 2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ซอยนานายชั้น 478,000 
พ้ืนฐาน 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 471,000 
 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง  

ซอยบ้านนางแวว 
1,365,000 

 5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเพชร-ทต.แหลมทอง 852,000 
 6.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมันกระชาก 306,000 
 7.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 ซอยเลียบคลองชลประทาน-โกลเด้น

ฟาร์ม 
281,000 

 8.โครงการปรับปรุงทางขึ้นติดล าละลม ซอยบ้านยายคูณและบ้านนายนฤนาท 
หมู่ที่ 1 บ้านละลม 

134,000 

เงินสะสม 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพัน 
หมู่ที่ 2 บ้านละลม 

157,000 

เงินสะสม 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยรอบบ้าน 337,000 
เงินสะสม 11.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 2 โปร่งฟาน 495,000 
เงินสะสม 12.โครงการปรับปรุงถนน  สายคลองลวก – เขาโคกรักษ์  เป็นถนนหินคลุก  

หมู่ที่ 12 
484,000 

เงินสะสม 13.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านนายกุศล-โรงส ี

184,000 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

14.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกพลวงบน ถึง  
สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

6,910,000 

รวม จ านวน   14  โครงการ 12,947,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 22,325 
การสร้างความ   
สามารถทาง   
เศรษฐกิจ การท่อง   
เที่ยว การเกษตร   
เพ่ือบรรเทาปัญหา   
ความยากจน   

รวม จ านวน  1  โครงการ 22,325 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7,142 
การสร้างสังคมให้มี 2.โครงการณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5,760 
คุณภาพชีวิตที่ดี 3.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 10,000 
อย่างทั่วถึงและอยู่ 4.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 17,680 
ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

5.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

9,940 

 6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 215,080 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 7.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,000 
 8.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสพฐ. 595,675.80 
 9.ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 117,842.20 
 10.เงินอุดหนุนส่วนราชการ - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ. 1,495,200 
 11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวันศพด.) 382,200 
 12.โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 10,000 
 13.ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัย 
5,493 

 14.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 48,000 
 15.โครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 27,200 
 16.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29,900 
 17.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน 
240,000 

 18.โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 9,603,700 
 19.เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 18,000 
 20.โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 

ผู้ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ) 
2,113,600 

รวม จ านวน  20  โครงการ 14,955,413 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์และ 
พัฒนาทรัพยากร 

1.ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่ดิน 135 

ธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อมให้เกิด   
ความสมดุลอย่าง   
ยั่งยืน   

รวม จ านวน  1  โครงการ 135 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารราชการ 

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

99,500 

ตามหลักการบริหาร
บ้านเมือง 

2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

- 

ที่ด ี 3.โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 43,555 
 4.ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพ 

การให้บริการ 
18,000 

 5.ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ส านักปลัด) 62,700 
 6.ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองคลัง) 30,400 
 7.ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาฯ) 38,800 

 
รวม จ านวน  7  โครงการ 292,955 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริม 
การปกครอง 

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

11,000 

ระบอบประชาธิปไตย 2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 480,987,94 
ความมั่นคงและ   
สนับสนุนแนว   
นโยบายของรัฐบาล   
จังหวัด  อ าเภอ   

รวม จ านวน   2  โครงการ 491,987.94 
ครุภัณฑ์ 1.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว 4,000 
ส านักงานปลัด 2.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 6 เครื่อง 
276,000 

 3.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,600 

 4.ค่าจัดซื้อขั้นวางแฟ้ม 4 ชั้นๆละ 10 ช่อง จ านวน 2 ชุด 17,600 
 5.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x74 ซม.  

จ านวน 2 ตัว 
10,000 

 6.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x74 ซม.  
จ านวน 7 ตัว 

38,500 

 7.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x74 ซม.  
โครงขาเหล็ก จ านวน 6 ตัว 

36,000 

 8.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาวเงาขาโครเมียม จ านวน 10 ตัว 30,000 
 9.ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 45,000 
 10.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว แบบเทรลเลอร์ลากจูง 

จ านวน 1 เครื่อง 
495,000 

 11.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 2,600 
กองคลัง 1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  

จ านวน 1 เครื่อง 
10,000 

กองการศึกษาฯ 1.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัว 2,500 
 2.ค่าจัดซื้อชั้นวางของขนาด 10 ช่อง จ านวน 3 ตู้ 16,500 
 3.ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART  TV ขนาด 40 นิ้ว  

จ านวน 2 เครื่อง 
17,800 

 4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1   
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 

กองช่าง 1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

29,600 

รวม จ านวน   17  รายการ 1,063,700 
รวมทั้งสิ้น จ านวน   62  โครงการ 29,773,515.94 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ด าเนินงานจริง 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

 

 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1, 14

ยทุธศาสตรท์ี่
2, 1

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3, 20

ยทุธศาสตรท์ี่
4, 1

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5, 7

ยทุธศาสตรท์ี ่ 6, 2

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 ยทุธศาสตรท์ี ่ 6

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1, 
6,037,000

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2, 
22,325

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3, 
14,955,413

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4, 135

ยทุธศาสตรท์ี่
5, 292,955

ยทุธศาสตร์
ที ่ 6, 

491,987.94

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 ยทุธศาสตรท์ี ่ 6
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โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แต่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน  

หมู่ที่ 6  บ้านกุดจอกน้อย 
581,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 2.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าสระโคกหนอง 
อีแหวน หมู่ที่ 11  บ้านหนองผักหวาน 

58,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 3.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 รวม  3  โครงการ 839,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - -  
 รวม  -  โครงการ - -  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
100,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 2.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

150,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจ าปี 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 4.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 6.โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 7.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
150,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 8.โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลอง 
ชัยชนะท้าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 9.โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าปี 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 10.โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลประจ าปี 150,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 รวม  10  โครงการ 890,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 2.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 รวม  2  โครงการ 70,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

300,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 2.ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 
 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ  

 รวม  2  โครงการ 320,000   
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 - - -  
 รวม  -  โครงการ - -  

ครุภัณฑ์ - ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย 500,000 ไม่ได้ด าเนินการ  
 รวม  1  รายการ 500,000   
 รวม  18  โครงการ 2,619,000   

 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวนมากเกินไป  ซึ่งเกินศักยภาพของ     

อบต.ที่จะด าเนินการได้ท้ังหมด  
๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา        

ของอบต.  
   

4.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ละลมใหม่พัฒนา 
            1. ควรจัดท าแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของอบต.ให้มากที่สุดหรืออาจจะ
ต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น  เพ่ือที่จะสามารถน างบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้ 
  2. ควรมีประชาคมในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล  เพื่อคัดเลือกโครงการ  
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด  ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบและ
ประสบปัญหาความเดือดร้อน  ไม่ควรใส่ไว้ทุกโครงการที่เสนอ  
          4. ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ
ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการด าเนินการ  ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้ก็ไม่ควรบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ  ให้ย้ายปีหรือน ามาด าเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันโดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน  ซึ่งจะท าให้
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพ่ิมข้ึน 
            6. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้วนั้น ควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดทุกโครงการ 

 
 

-------------------------------------------------------- 
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บทท่ี  5 
 
 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    ตุลาคม  2565 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2565 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 230 14 
2. การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว การเกษตร  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 

24 1 

3. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

51 20 

4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

8 1 

5. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 17 7 
6. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

6 2 

รวม 336 45 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
การประเมินผล 

ปีงบประมาณ  พ .ศ .2565  ได้จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงาน                    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ละลมใหม่พัฒนา  โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน               
จ านวน 12 หมู่บ้าน   หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตอบต.ละลมใหม่พัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของอบต.ละลมใหม่พัฒนาในภาพรวม   
(ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  จ านวน  114  ราย 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.ละลมใหม่พัฒนาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 
3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  จ านวน  246  ราย  โดยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน   
ตามยุทธศาสตร์  6  ด้าน ของอบต.ละลมใหม่พัฒนา  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพ่ือบรรเทา

ปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคงและสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ละลมใหม่พัฒนาในภาพรวม (แบบ 3/2)                    

ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในชุมชน  จ านวน 12 หมู่บ้าน  จ านวน 114 ราย  และใช้
แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    
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โดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม    ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจใน                
เรื่องเก่ียวกับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจ         

ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในภาพรวม  (แบบ 3/2) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามเพศ  อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 เพศ เพศชาย  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.74 
  เพศหญิง จ านวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.26 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.26 
  

อาย ุ อายุต่ ากว่า  20  ปี จ านวน    6  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.26 
  อายุ  20-30  ปี  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.18 
  อายุ  31-40  ปี  จ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.95 
  อายุ  41-50  ปี  จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.81 
  อายุ  51-60  ปี  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.79 
  อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน    8  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.02 
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กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  จ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  
28.95  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง  41-50 ปี  จ านวนละ 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.81 

 
 การศึกษา ประถมศึกษา     จ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.46 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.39 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน   8   คน  คิดเป็นร้อยละ  7.02 
   ปริญญาตรี     จ านวน   2   คน  คิดเป็นร้อยละ  1.75 
   สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน   0   คน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
   อ่ืนๆ      จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ  4.39 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  คือ มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  จ านวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ 54.39  รองลงมาคือ ประถมศึกษา  จ านวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ  
32.46 
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อาชีพหลัก รับราชการ    จ านวน   2   คน    คิดเป็นร้อยละ  1.75 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   4   คน   คิดเป็นร้อยละ  3.51 
  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  16  คน   คิดเป็นร้อยละ  14.04 
  รับจ้าง     จ านวน  48  คน   คิดเป็นร้อยละ  42.11 
  นักเรียนนักศึกษา   จ านวน   6   คน   คิดเป็นร้อยละ  5.26  

   เกษตรกร    จ านวน  34  คน   คิดเป็นร้อยละ  29.82 
  อ่ืนๆ     จ านวน   4   คน   คิดเป็นร้อยละ  3.51 

         

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ  รับจ้าง  จ านวน  48 คน  คิดเป็นร้อยละ  
42.11  รองลงมาคือ เกษตรกร  จ านวน  34  คน  คิดเปน็ร้อยละ  29.82 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   (แบบ 3/2) 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35.09 63.16 1.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 38.60 61.40 0.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  / 
กิจกรรม 

22.81 75.44 1.75 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 28.07 66.67 5.26 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 30.70 67.54 1.75 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.56 68.42 7.02 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

21.05 75.44 3.51 

8) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน 24.56 68.42 7.02 
9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 28.95 69.30 1.75 

ภาพรวม 28.27 68.42 3.31 
 

2 4 16

48

6
34

4
0

20

40

60

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร  จ าแนกตามอาชีพหลัก



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้า 37 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 
แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
 สรุป 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา        
ในภาพรวมสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม      
ของอบต.ละลมใหม่พัฒนา อยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  68.42  และมีประชาชนที่ไม่พอใจผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของอบต.ละลมใหม่พัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  3.31   

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ /…

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของ…

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน…

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / …

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิ…

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ข…

8) การแกไ้ขปัญหาและการตรวจสอบความตอ้งการของ…

9) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  (แบบ 3/3)  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  246  ราย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา   
อาชีพหลัก  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เพศ เพศชาย  จ านวน  116  คน คิดเป็นร้อยละ  47.15 
  เพศหญิง จ านวน  130  คน คิดเป็นร้อยละ  52.85 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.85 

  
อาย ุ อายุต่ ากว่า  20  ปี จ านวน    5  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.03 

  อายุ  20-30  ปี  จ านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.82 
  อายุ  31-40  ปี  จ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.51 
  อายุ  41-50  ปี  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.95 
  อายุ  51-60  ปี  จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.86 
  อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.82 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง อายุ  51-60  ปี จ านวน  71  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  28.86  และรองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.95 
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 การศึกษา ประถมศึกษา     จ านวน  111  คน คิดเป็นร้อยละ  45.12 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน  109  คน คิดเป็นร้อยละ  44.31 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน    11  คน คิดเป็นร้อยละ  4.47 
   ปริญญาตรี     จ านวน    8  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.25 
   สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
   อ่ืนๆ      จ านวน    7  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.85 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  คือ ประถมศึกษา  
จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.12 และรองลงมาคือ มัธยมศึกษาฯ จ านวน 109 คน   
คิดเป็นร้อยละ 44.31 
อาชีพหลัก รับราชการ    จ านวน    4  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.63 

   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  14  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.69 
   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  17  คน   คิดเป็นร้อยละ  6.91 
   รับจ้าง     จ านวน  99  คน   คิดเป็นร้อยละ  40.24 
   นักเรียนนักศึกษา   จ านวน    9  คน   คิดเป็นร้อยละ  3.66 
   เกษตรกร    จ านวน  94  คน   คิดเป็นร้อยละ  38.21 
   อ่ืนๆ     จ านวน    9  คน   คิดเป็นร้อยละ  3.66 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ  รับจ้าง  จ านวน  99  คน   
คิดเป็นร้อยละ  40.24  รองลงมาคืออาชีพ เกษตรกร  จ านวน  94  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.21 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.51 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.56 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.32 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.46 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.41 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.73 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.66 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.56 
 
 
 

 

 
 

8.51

8.56

8.32

8.46

8.41

8.73
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8.80

8.56

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 
กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ 
/ กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร์ที่    2   การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร  เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.66 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.73 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.56 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.44 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.66 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.56 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.65 
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8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 

กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน

โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ 
/ กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   2
การสรา้งความสามารถทางเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว การเกษตร 

เพือ่บรรเทาปญัหาความยากจน
คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
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 ยุทธศาสตร์ที่    3   การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.98 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.78 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.73 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.73 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.80 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 

ภาพรวม 8.80 
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1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 
กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ 
/ กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   3
การสรา้งสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่อียา่งท ัว่ถงึและอยูร่ว่มกนั

อยา่งมคีวามสขุ
คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้า 43 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.71 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.83 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.83 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.71 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.46 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.80 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.83 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.00 

ภาพรวม 8.77 
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1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 
กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ 
/ กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   4
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิสมดลุอยา่งย ัง่ยนื 

คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร์ที่    5   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.73 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.56 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.80 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.90 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 

ภาพรวม 8.81 
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1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 
กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 
กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / 
กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา

ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   5
การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี

คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร์ที่    6   การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.02 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.83 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.71 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.66 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.93 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.02 

ภาพรวม 8.84 
 
 
 

 
 

9.02

8.83

8.71

8.66

8.71

8.85

8.93

9.02

8.84

8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / 

กจิกรรม

2) มกีารประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / 
กจิกรรม

3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมให ้
ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ 
/ กจิกรรม

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถิน่

8) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม

ภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี ่   6
การสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย ความม ัน่คงและสนบัสนนุ

แนวนโยบายของรฐับาล จงัหวดั อ าเภอ
คะแนนความพงึพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   5 คะแนน 
  3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   5 คะแนน 
  3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  5 คะแนน 
  3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  5 คะแนน 
  3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน 
  3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
  3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 
  3.11 แผนงาน  5 คะแนน 
  3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  30 คะแนน  ประกอบด้วย 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   5 คะแนน 
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  5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  5 คะแนน 
 6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  35 คะแนน 
  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม  5  คะแนน 
  6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  5  คะแนน 
  6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  5  คะแนน 
  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  5  คะแนน 
  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  5  คะแนน 
  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  5  คะแนน 
  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ า  5  คะแนน 
  คะแนนรวม 105 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ได้ด าเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ผลมีดังต่อไปนี้ 

รายงานผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นพิจารณา คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 220 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 155 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  5 55 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 55 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 49 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 55 
    3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 55 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 55 
    3.7 วิสัยทัศน์ 5 55 
    3.8 กลยุทธ์ 5 43 
    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 41 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 45 
    3.11 แผนงาน 5 55 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 55 

คะแนนที่ได้ 100 1008 
รวมคะแนน 1100 91.64 
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รายงานผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นพิจารณา คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 60 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 90 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 99 

4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 98 

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 30  

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 55 

   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 52 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 48 

   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 47 

   5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 49 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 5 55 

6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   35  

   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 55 

   6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 33 
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 44 

   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 55 
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 55 

   6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 55 

   6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ 5 33 

รวม 100 983 

คะแนนเฉลี่ยรวม 1155 85.11 
 

 
 

 

 
 


