
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ขององค์การบริหารสว่นต าบลละลมใหมพ่ัฒนา 

 
1.   วสิัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น : 
 “ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
 
2.  พันธกิจ 
 1.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 3.   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา : 
 1.   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
 2.   จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยีน 
 3.   ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4.   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.   ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  และร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา............................ 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน         

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น  /  
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ   

พัฒนาท้องถิ่น 
/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  ( 3  เดือน) 
ชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองงบส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายางานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา.................................. 
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 าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  25๖๑ ปีที่ 2  25๖๒ ปีที่ 3  25๖๓ ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔๒ ๒๘,๑๘๙,๙๐๐ ๕๓ ๓๖,๐๔๕,๕๐๐ ๖๔ ๕๔,๖๑๙,๕๐๐ ๗๑ ๗๘,๔๓๓,๖๐๐ ๒๓๐ ๑๙๗,๒๘๘,๕๐๐ 
2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญัหาความยากจน 

๘ ๑,๕๘๑,๐๐๐ ๑๓ ๒,๕๘๑,๐๐๐ ๑๔ ๒,๒๑๖,๐๐๐ ๑๕ ๑๒,๒๕๒,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๖๓๐,๐๐๐ 

3. สรา้งสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดแีละอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓๕ 
 

๑๑,๗๖๗,๒๐๐ ๓๔ ๑๑,๘๓๗,๒๐๐ ๔๔ ๑๒,๖๘๗,๒๐๐ ๔๒ ๑๒,๗๓๗,๒๐๐ ๑๕๕ ๔๙,๐๒๘,๘๐๐ 

4.การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๒ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๕๙๐,๐๐๐ 

5. การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

๑๘ ๒,๙๙๒,๐๐๐ ๑๗ ๓,๒๖๖,๐๐๐ ๑๙ ๓,๓๙๔,๐๐๐ ๑๙ ๓,๔๗๑,๐๐๐ ๗๓ ๑๓,๑๒๓,๐๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๗ ๔๔,๙๘๐,๑๐๐ ๑๒๒ ๕๔,๒๒๙,๗๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๖๘๖,๗๐๐ ๑๕๕ ๑๐๗,๖๖๓,๘๐๐ ๕๘๓ ๒๘๐,๕๖๐,๓๐๐ 
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๕.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 25๖๑ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๔ ๙.๕๒ ๘ ๑๙.๐๕ ๓๐ ๗๑.๔๓ ๒๒ - ๔๒ ๑๐๐ 

2. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

- - - - ๘ ๑๐๐ - - ๘ ๑๐๐ 

3. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
รว่มกันอย่างมีความสุข 

๑๒ ๓๔.๒๙ - - ๒๓ ๖๕.๗๑ ๒ - ๓๕ 
 

๑๐๐ 

4.การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

- - - - ๒ ๑๐๐ - - ๒ ๑๐๐ 

5. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๘ ๔๔.๔๔ - - ๑๐ ๕๕.๕๕ - - ๑๘ ๑๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ 

๑ ๕๐.๐๐ - - ๑ ๕๐.๐๐ - - ๒ ๑๐๐ 

รวม ๒๕ ๒๓.๓๖ ๘ ๗.๔๘ ๗๔ ๖๙.๑๖ ๒๔ - ๑๐๗ ๑๐๐ 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  25๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - ๒,๗๐๗,๐๐๐ ๑๐๐ ๒,๗๐๗,๐๐๐ ๑๐๐ 

2. เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

- - - - - - 

3. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑,๗๘๑,๒๒๑.๐๒ ๑๐๐ - - ๑,๗๘๑,๒๒๑.๐๒ ๑๐๐ 

4.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

- - - - - - 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

๒,๗๖๖,๐๙๔.๐๔ ๑๐๐ - - ๒,๗๖๖,๐๙๔.๐๔ ๑๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล 

๑๑,๐๐๐ ๑๐๐ - - ๑๑,๐๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๔,๕๕๘,๓๑๕.๐๖ ๖๒.๗๔ ๒,๗๐๗,๐๐๐ ๓๗,๒๖ ๗,๒๖๕,๓๑๕.๐๖ ๑๐๐ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ าปี 25๖๑ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการเงินอุดหนุนนมโรงเรียน - / - ๔๔๑,๖๘๔ ๔๒๙,๗๕๓.๖๖ 
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน - / - ๙๒๒,๐๐๐ ๙๓๖,๒๘๐ 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ - / - ๓,๗๑๒,๘๐๐ ๓,๗๙๐,๑๐๐ 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ - / - ๙๙๓,๖๐๐ ๙๗๓,๖๐๐ 
เงินอุดหนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.    ๔๕๙,๕๒๔ ๔๕๑,๘๕๗.๓๖ 
เงินอุดหนุนวัสดุการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

/ - - ๑๒๒,๔๐๐ ๑๒๒,๔๐๐ 

รวม ๖,๖๕๒,๐๐๘ ๖,๗๐๓,๗๒๑.๐๒ 
 
 

ส่วนที่  3   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
...............................................-ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการที่ต่อเนื่อง..................................................... 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา.............................. 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.......................................................................... .......................... 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.....25๖๑......................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๒ ๔ 
2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๘ - 

3. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๓๕ 
 

๑๒ 

4.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๒ - 

5. การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๑๘ ๘ 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

๒ ๑ 

รวม ๑๐๗ ๒๕ 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเด็น พอใจมาก 
(%) 

พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

1.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 32 68 - 
2.)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 29 71 - 
3.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25 73 2 
4.)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28 70 2 
5.)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31 68 1 
6.)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25 73 - 
7.)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

23 76 1 

8.)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37 63 - 
ภาพรวม    

 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาใน
ภาพรวมนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่พอใจในการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากการรายงานเป็นประกาศ  ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการต่าง  และน าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา   พอใจมากปานกลาง  และไม่พอใจมีจ านวนน้อย  
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แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    .......ชาย   .......หญิง 
2.  อายุ   .......ต่ ากว่า  20  ปี ....... 20 - 30  ปี  ....... 31 - 41  ปี 
   ....... 41 - 50   ป ี ....... 51 - 60  ปี  ....... มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา  .......ประถมศึกษา ....... มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ........  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
   ...... ปริญญาตรี  ....... สูงกว่าปริญญาตรี  ........   อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก  ...... รับราชการ  ....... เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  ........  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   ...... รับจ้าง  ....... นักเรียนนักศึกษา  ........  เกษตรกร 
   ....... อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................... ................................................ 
 
ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4.)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5.)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8.)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................... ................................................... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    .......ชาย   .......หญิง 
2.  อายุ   .......ต่ ากว่า  20  ปี ....... 20 - 30  ปี  ....... 31 - 41  ปี 
   ....... 41 - 50   ป ี ....... 51 - 60  ปี  ....... มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา  .......ประถมศึกษา ....... มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ........  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
   ...... ปริญญาตรี  ....... สูงกว่าปริญญาตรี  ........   อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก  ...... รับราชการ  ....... เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  ........  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   ...... รับจ้าง  ....... นักเรียนนักศึกษา  ........  เกษตรกร 
   ....... อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ ............. 
 
ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   ท่านให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้าน
......................................................................................................................โดยให้ค ะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

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

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอแนะ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ซึ่งได้จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑   
 

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

มีดังต่อไปนี้ 

  1.   โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไป ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณประจ าปี  ของ อบต.
ที่มีอยู่  เกินขีดความสามารถที่    อบต.จะด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้     
  ควร   จัดท าแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.  ให้มากที่สุด 

  2.    สัดส่วนในการจัดงบประมาณตามแผน  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ นั้น  ไม่มีความสัมพันธ์กัน โดย 
แผนพัฒนาดังกล่าวจะเน้นหนักไปเพียงเฉพาะด้าน   เช่น   โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่       ท าให้การพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ มีน้อยไม่เหมาะสม   
  ควร   จัดท าแผนให้มีการกระจายโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  3.    การบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา   มีมากเกินความจ าเป็นท าให้สัดส่วนการด าเนินการตาม
แผนงานไม่ได้ตามเป้าหมาย  
  ควร    บรรจุโครงการเฉพาะที่จ าเป็นและ อบต.เห็นว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาจริง 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๑   

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) งบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑ -โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๑ ๙๗,๒๐๐ 
๒ -โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายนิพล หมู่ที่ ๑๐ ๓๙,๙๐๐ 
๓ -โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ ๓ (สายรพ.สต.-คลองชลประทาน) ๔๙๔,๐๐๐ 
๔ -โครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและขุดร่องระบายน้้าหมู่ที่ ๒ ๔๙๑,๐๐๐ 
 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 
 

๕ -โครงการอบรมและประชุมประชาคมต่างๆของหมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ 
๖ -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๓๓๘,๑๐๐ 

๗ -โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐ 
๘ -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๑๗,๓๐๐ 

๙ -การแข่งขันกีฬาศพด.อบต.ละลมใหม่พัฒนา ๑๕,๐๐๐ 
๑๐ -การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓,๐๐๐ 
๑๑ -โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต้าบลละลมใหม่พัฒนา 
๑๐,๐๐๐ 

๑๒ -โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศพด.อบต.ละลมใหม่พัฒนา ๓๐,๐๐๐ 
๑๓ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ๑๕,๐๐๐ 
๑๔ -อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ๘๘๑,๔๕๒ 
๑๕ -อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๑๓๒,๒๒๐ 
๑๖ -โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๑๐,๐๐๐ 
๑๗ -เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  ๑๘,๐๐๐ 
๑๘ -เงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗,๙๙๑,๖๐๐ 
๑๙ -เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๒,๑๘๙,๖๐๐ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง  
๒๐ -ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ส้านักปลัด) ๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) งบประมาณ 
๒๑ -โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการ (การส้ารวจความพึง

พอใจของประชาชน) 
๒๐,๐๐๐ 

๒๒ -ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองคลัง) ๓๐,๐๐๐ 
๒๓ -ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา) ๔๐,๐๐๐ 
๒๔ -ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองช่าง) ๒๐,๐๐๐ 
๒๕ -จัดท้าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี(ค่าจัดท้าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน) ๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.25๖๑-25๖๔) 

……………………………….. 
 

       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖๑- 
25๖๔) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา นั้น   

 
 

                        บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ รอบ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) และรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาและผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทราบแล้วในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  25๖๑  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี ้
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖๑ 
 
 
 
 

                  
                      (นายน า    ปลอดกระโทก) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


