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ค าน า 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – 
มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
             
                  หน้า 
     
ส่วนที่ ๑   บทน า     

- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน      ๑ 
- วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผน      ๔ 
- แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล      

ภาคผนวก 
-  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑      ๑๕ 
- ประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑  บทน า (Intro) 
 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเห็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ขอ้ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

๑.กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

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

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
 ๑.๑ กรอบเวลา (Time & timeframe) ความสอดคล้อง  (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 
and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ 



-๒- 
 

แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง (adequacy) 
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 
(๔) ความก้าวหน้า (Progress) 

 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
 (๑.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-
บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตร
พอเพียง 
  (๑.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  (๑.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 
อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
  (๑.๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  (๑.๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 
  (๑.๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์
สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะ
สร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผล 

กระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มี
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(๖) ประสิทธผล (effectiveness) 
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผล 
กระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘) การประเมนิผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน 
 ๑.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยม 

 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

  ๑.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

  ๑.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  ๑.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ๑.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ๑.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 ๒. วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 
  ๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
  ๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  ๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดเจนของแผนงาน 
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  ๖) เพ่ือพัฒนาแผนงาน 
  ๗) เพ่ือตอบสนองความต้องกานของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 ๓. แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ ๑ 
   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ 
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 

 ขั้นตอนที่ ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 

 ขั้นตอนที่ ๕ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแต่สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๔(๕) 
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ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามและการประเมิน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์ (Vision) 
   

 “ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  คนมีคุณธรรม” 
 

๒. พันธกิจ  (MISSION)   
       1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  เพื่อ
รองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
       2.  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
       3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง  และได้รับสวัสดิการตาม
สมควร 
       4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
      ๓. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  (Goals) 
      1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
      2.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
      3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
      4.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก 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 าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 
 
 



-๗- 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   
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 



-๘- 
 

๕.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 25๖๑ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

รอบเม.ย.- ก.ย.๖๑ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

รอบ ต.ค.๖๐-มี.ค.๖๑ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓๐ ๗๑.๔๓ ๔ ๙.๕๒ ๓ ๗.๑๔ ๕ ๑๑.๙๐ - - 4๒ ๑๐๐ 
2. เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

๑ ๑๒.๕๐ - - - - ๗ ๘๗.๕๐ - - 8 ๑๐๐ 

3. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑๘ ๕๑.๔๓ ๑๒ ๓๔.๒๙ - - ๕ ๑๔.๒๘ - - ๓๕ ๑๐๐ 

4.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๑ ๕๐.๐๐ - - - - ๑ ๕๐.๐๐ - - 2 ๑๐๐ 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

๗ ๓๘.๘๙ ๘ ๔๔.๔๔ - - ๓ ๑๖.๖๗ - - 1๘ ๑๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐ 

รวม ๕๘ ๕๔.๒๑ ๒๕ ๒๓.๓๖ ๓ ๒.๘๐ ๒๑ ๑๙.๖๓ - - ๑๐๗ ๑๐๐ 
 
รวมโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๘๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๗ 
 



 
 
 
 
 



-๙- 
6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  25๖๑ (รอบเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

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

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๓๔๕,๓๐๐ ๗.๙๔ ๔,๐๐๓,๐๐๐ ๙๒.๐๖ ๔,๓๔๘,๓๐๐ ๑๐๐ 

2. เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

๑๕,๗๐๐ ๑๐๐ - - ๑๕,๗๐๐ ๑๐๐ 

3. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒๓๘,๔๐๕ ๑๐๐ - - ๒๓๘,๔๐๕ ๑๐๐ 

4.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยนื 

๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

๑๓๕,๒๒๗.๘๔ ๑๐๐ - - ๑๓๕,๒๒๗.๘๔ ๑๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล 

๙๙๐,๗๖๐ ๑๐๐ - - ๙๙๐,๗๖๐ ๑๐๐ 

รวม ๑,๗๔๕,๓๙๒.๘๔ ๓๐.๓๖ ๔,๐๐๓,๐๐๐ ๖๙.๓๗ ๕,๗๔๘,๓๙๒.๘๔ ๑๐๐ 
 

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 - - - ๔๒๙,๐๖๗ ๓๐๙,๒๐๖.๔๔ 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

- - - ๘๔๖,๐๐๐ ๗๕๐,๗๖๐ 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ - - - ๓,๗๕๙,๖๐๐ ๓,๘๙๘,๖๐๐ 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - ๑,๑๘๔,๘๐๐ ๑,๑๒๗,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต. 

- - - ๒๕๕,๑๓๓ ๓๓๑,๓๒๑.๘๘ 

เงินอุดหนุนวัสดุการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

- - - - - 

รวม ๖,๔๗๔,๖๐๐ ๖,๔๑๖,๘๘๘.๓๒ 
ส่วนที่  3   ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
...............................................-ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการที่ต่อเนื่อง........................ 

 



-๑๐- 
 
 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
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.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4๒ ๓๗ 

2. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

8 ๑ 

3. สรา้งสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดแีละอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

๓๕ ๓๐ 

4.การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

2 ๑ 

5. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 1๘ ๑๕ 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 

๒ ๒ 

รวม ๑๐๗ ๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๑- 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเด็น พอใจ
มาก 
(%) 

พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

1.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3๕ ๕๙ ๖ 
2.)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๓๒ ๖๘ - 
3.)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2๘ ๖๗ ๕ 
4.)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28 70 2 
5.)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๒๕ ๗๐ ๕ 
6.)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25 7๕ - 
7.)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

23 76 1 

8.)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๐ 6๐ - 
ภาพรวม ๑๙.๘๗ ๔๓.๖๐ ๑.๕๒ 

 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนาในภาพรวมนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่พอใจในการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ที่ดี
ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากการรายงานเป็นประกาศ  ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว   มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการต่าง  และน าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   พอใจมากปานกลาง  และไม่พอใจมีจ านวนน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    .......ชาย   .......หญิง 
2.  อายุ   .......ต่ ากว่า  20  ป ี ....... 20 - 30  ปี  ....... 31 - 41  ปี 
   ....... 41 - 50   ป ี ....... 51 - 60  ปี  ....... มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา  .......ประถมศึกษา ....... มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ........  อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า 
   ...... 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    

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ส่วนยุทธศาสตร์
............................................................................................................................. ..................................... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    .......ชาย   .......หญิง 
2.  อายุ   .......ต่ ากว่า  20  ป ี ....... 20 - 30  ปี  ....... 31 - 41  ปี 
   ....... 41 - 50   ป ี ....... 51 - 60  ปี  ....... มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา  .......ประถมศึกษา ....... มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ........  อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า 
   ...... 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
......................................................................................................................โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

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  
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ข้อเสนอแนะ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ซึ่งได้จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑   

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

มีดังต่อไปนี้ 

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

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

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

...................................................... 
 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งในด้านของ 

การให้กู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพ และการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและตามความ
ต้องการของประชาชน 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ 

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริโภค ลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษ 
๑.๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพ่ือการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร (ถนนเข้าสู่ที่ไร่ที่นา) 

 ๒. ด้านการพัฒนาสังคม 
     ๒.๑ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ 
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
     ๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ต าบลเข้ามามีบทบาท
ในการร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 
     ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการกลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพ  เป็นต้น 
     ๒.๔ สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข  

 ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๑ ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
     ๓.๓ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการหันมาออกก าลังกาย 

 ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑ ดูแล รักษาความสะอาดของถนน แหล่งน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
     ๔.๒ ปรับภูมิทัศน์ล าละลมให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และสร้างประตูปิด - เปิดล าละลมเพ่ือกัก
เก็บน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง 

    ๔.๓ รณรงค์ให้ประชาชนลด เลิกการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ โดยการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพแทนสารเคมี 

 
 
 



-๑๖- 

 ๕. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มี
ความปลอดภัย 
     ๕.๒ ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือให้มีน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอ 
     ๕.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
     ๕.๔ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้ดีและน้ าสะอาด 
     ๕.๕ ขยายเขตไฟฟูาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
     ๕.๖ ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๖. ด้านการพัฒนาองค์กร 
     ๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน เป็นมิตรที่ดีกับทุกหน่วยงานและทุกองค์กรทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
     ๖.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 
     ๖.๓ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2561 

…………………………………. 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.โครงการก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 
115,000.- 112,500.- 2,500.- 

2 โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5   
ศาลาบ้านนายสัญญา 

207,000.- 202,800.- 4,200.- 

รวม 3๒๒,000.- 315,300.- 6,700.- 
 
๒.โครงการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (ลงนามผูกพันสัญญา  ภายใน 30 กันยายน 2561)   
จ านวน ๑๒ โครงการ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอย

บ้านนายบุญ   
114,000.- 111,600.- 2,400.- 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนาย
เทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ ๒   

75,000.- 73,400.- 1,600.- 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
สมคิด หมู่ที่ ๓   

87,000.- 85,000.- 2,000.- 

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลละลมใหม่พัฒนา 

172,400.- 172,400.- - 

5 โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 
๓   

52,000.- 50,900.- 1,100.- 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางล าดวน 
- บ้านนายสมัย หมู่ที่ ๖ 

490,000.- 480,000.- 10,000.- 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจันทร์  
หมู่ที่ ๗ 

79,000.- 77,400.- 1,600.- 

8 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ 413,000.- 413,000.- - 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลตาปูุ 

หมู่ที่ ๙ 
271,000.- 265,500.- 5,500.- 

10 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที๑่๑  424,000.- 415,500.- 8,500.- 
 



-๑๘- 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง

เพชร หมู่ที่ ๒ 
545,000.- 458,000.- 8,700.- 

12 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลอง
ชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ ๑๒ 

126,000.- 123,400.- 2,600.- 

รวม 2,848,400.- 2,726,100.- 44,000.-  
 
โครงการพัฒนาที่จ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.โครงการก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  23  โครงการ  ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบ้านนางเลิศ หมู่ที่  1 
97,200.- 95,000.- 2,200.- 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายนิพล หมู่ที่  10 

39,900.- 39,000.- 900.- 

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต.-คลอง
ชลประทาน) 

494,000.- 484,000.- 10,000.- 

4 โครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและขุด
ร่องน้ า หมู่ที่  2 

491,000.- 481,000.- 10,000.- 

5 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ ๑ ซอยโรงสีนายโยธี 

๑๖๕,๐๐๐.- 161,700.- 3,300.- 

6 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากแยก หมู่
ที่ ๒ – คลองลวก 

๔๕๙,๐๐๐.- 449,800.- 9,200.- 

7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายไมตรี 

๑๓๗,๐๐๐.- 134,000.- 3,000.- 

8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๖ 
ซอยนานายยิ้ม 

๑๓๒,๐๐๐.- 128,000.- 4,000.- 

9 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  สายเลียบ
สระกุดจอกใหญ่ 

๓๔๖,๐๐๐.- 337,000.- 9,000.- 

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า  หมู่ที่ ๗ 
บ้านกุดจอกใหญ่ 

๑๗๕,๐๐๐.- 171,500.- 3,500.- 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายอ่อน 

๔๘๓,๐๐๐.- 473,000.- 10,000.- 

 
 



-๑๙- 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายพัว 
๓๓๔,๐๐๐.- 327,000.- 7,000.- 

13 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่  2  
จากอู่มหานคร – คลองขาม 

488,000.- 478,000.- 10,000.- 

14 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินหมู่ที่  3 สาย
นานางแปูน 

115,000.- 112,700.- 2,300.- 

15 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินนานางเย็น 
หมู่ที่  8 

304,000.- 297,900.- 6,100.- 

16 โครงการก่อสร้างถนนมูลดินนานางล าดวน 
หมู่ที่  6 

176,000.- 172,400.- 3,600.- 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก คลองลวก-
เขาโคกรักษ์  

493,000.- 483,000.- 4,010.- 

18 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่  6  ซอยโรงสีนาย
เทิน 

24,000.- 23,500.- 500.- 

19 โครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ า บ้านหนอง
ผักหวาน หมู่ที่  11 (สระประปา) 

11,000.- 10,760.- 240.- 

20 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  สายโคก
ตาอ้น–หนองตะคร้อหมู่ที่ ๓ 

๑๔๔,๐๐๐.- 141,000.- 3,000.- 

21 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  สายนา
นายก้อน – ท านบใหม่หมู่ที่ ๖ 

๒๒,๐๐๐.- 21,500.- 500.- 

22 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  เส้นทาง
ลงหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย  หมู่
ที่ ๑๒ 

๓๓,๕๐๐.- 32,800.- 700.- 

23 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ ๑๑ 

๔๘,๕๐๐.- 47,500.- 1,000.- 

รวม ๕,๒๑๒,๑๐๐.- ๕,๑๐๒,๐๖๐.- ๑๐๔,050.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๐- 

 
2.โครงการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (ลงนามผูกพันสัญญา  ภายใน 30 กันยายน 2561)   
   จ านวน  2  โครงการ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที  12 

249,000.- 224,500.- 24,500.- 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสวัสดิ์  หมู่ที่  12 

71,000.- 69,500.- 1,500.- 

รวม 320,000.- 294,000.- 26,000.- 
 
โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  23  โครงการ  ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
1 โครงการรณรงค์และปูองกันอุบัตภิัยทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
10,000.- 13,200.- โอนเพิ่ม 

2 โครงการอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

300,000.- 249,400.- 50,600.- 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2561 

30,000.- 21,300.- 8,700.- 

4 โครงการรณรงค์และปูองกันอุบัตภิัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 

10,000.- 17,700.- 7,700.- 

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปี 2561 

20,000.- 17,000.- 3,000.- 

6 โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2561 

30,000.-  30,000.- - 

7 โครงการลดละเลิกอบายมุข สร้างสุข
เยาวชน ประจ าปี 2561 

30,000.- 29,850.- 150.- 

8 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

20,000.- 15,050.- 4,950.- 

9 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.- 29,850.- 150.- 
10 โครงการวัยรุ่นมีรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ 30,000.- 29,850.- 150.- 
11 โครงการแข่งขันกีฬาศพด. 15,000.- 10,149.- 4,851.- 
12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 10,000.- 7,200.- 2,800.- 

 



 
-๒๑- 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
13 โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 10,000.- 8,880.- 1,120.- 
14 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3,000.- 2,155.- 845.- 

15 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี 130,000.- 129,623.- 377.- 
16 โครงการจัดขบวนแห่งานสมโภชฉลองชัย

ชนะท้าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 
12,000.- 9,800.- 2,200.- 

17 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็ก ศพด. 

10,000.- 5,500.- 4,500.- 

18 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ศพด. 30,000.- 30,000.- - 
19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

(สพฐ.) 
1,844,000.- 1,735,360.- 108,640.- 

20 โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน
(สพฐ.) 

881,452.- 875,704.- 5,748.- 

21 โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน
(ศพด.) 

132,220.- 153,296.- โอนเพิ่ม 

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. 355,000.- 392,000.- โอนเพิ่ม 
23 ค่าจัดการเรียนการสอน 117,300.- 117,300.- - 

รวม 4,059,972.- 3,930,167.- 206,481.- 
 
ครุภัณฑ์ต่างๆ  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
๑ -การจัดซื้อถังดับเพลิงส้าหรับติดตั้งศูนย์

พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
๒,๑๐๐ ๑,๗๐๐ ๔๐๐ 

๒ -การจัดซื้อเก้าอี้บุนวมโครงชบุ ๔๒,๐๐๐ ๑๗,๗๐๐ ๒๔,๓๐๐ 
๓ -การจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก ๑๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๔ -การจัดซื้อเก้าอี้ส้านักงาน ๒๓,๔๐๐ ๑๙,๘๐๐ ๓,๖๐๐ 
๕ -การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง (สา้นกัปลัด) 
๒๑,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐ ๕๐๐ 

๖ -การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ส้านักปลัด) ๘,๕๐๐ ๘,๔๐๐ ๑๐๐ 
๗ -การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง (กองคลัง) 
๒๑,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐ ๕๐๐ 

๘ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 



-๒๒- 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณที่ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
๙ -การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา) 
๑๘,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๕๐๐ 

๑๐ -การจัดซื้อโซฟาตัวยาวพร้อมโต๊ะกลาง ๕,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๒๐๐ 
๑๑ -การจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บานเปิด ๕,๕๐๐ ๔,๒๐๐ ๑,๓๐๐ 
๑๒ -การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (กองการศึกษา) ๘,๕๐๐ ๘,๔๐๐ ๑๐๐ 
๑๓ -การจัดซื้อเก้าอ้ีส้านักงาน (กองช่าง) ๒๑,๖๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๙,๒๐๐ 
๑๔ -การจัดซื้อเคร่ืองปริ๊นเตอร์ ๓,๓๐๐ ๒,๕๐๐ ๘๐๐ 
๑๕ -การจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟ ๒,๘๐๐ ๒,๔๐๐ ๔๐๐ 

รวม ๒๒๖,๗๐๐ ๑๗๙,๔๐๐ ๔๗,๓๐๐ 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2561 
…………………………………. 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุน 
1 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  ราย

นายส ารวย  แบ้กระโทก  อายุ 40 ปี อาศัยอยู่
บ้านเลขท่ี  38 หมู่ที่ 11  ต าบลละลมใหม่พัฒนา   

20,000.- ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา 

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคน
พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประจ าปี 2561      
รายนางทองมาก  ปลอดกระโทก  หมู่ที่ 12 ต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

40,000.- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ได้รับมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ  
ให้แก่คนพิการ (รถเข็นนั่งถ่าย)  ราย  นางใหญ่  
ด่านกระโทก  บ้านเลขท่ี  39  หมู่ที่ 9  ต าบล  
ละลมใหม่พัฒนา   

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

รวม ๖๐,๐๐๐.-  
 
 
 
 



-๒๓- 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม  ที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2561 
…………………………………. 

โครงการ/งาน/กิจกรรม  ที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนนิการ  จ านวน  15  โครงการ 
ล าดับ โครงการ/งาน/กิจกรรม หมายเหตุ 

 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  
2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าปี (งดแข่งขัน)  
3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กและผู้ปกครอง ศพด.  
4 กิจกรรมหนูน้อยตามรอยธรรม  
5 กิจกรรมไหว้ครู  
6 กิจกรรมวันปีใหม่  
7 กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก  
8 กิจกรรมลอยกระทง  
9 กิจกรรมผ้ากันเปื้อนจากถุงนม  

10 กิจกรรมปลูกจิตส านึกรักวิถีชีวิตพอเพียงกับการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
11 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
12 กิจกรรมถวายเทียน  
13 เฝูาระวังอันตรายภัยรอบตัวเด็ก  
14 กิจกรรมหน้าต่างเด็กดี  
15 กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กและผู้ปกครอง ศพด.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๒ รอบ (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) และรายงาน
ผลเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาและผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทราบแล้ว
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  25๖๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๑ 
 
 
  
 

                  
                      (นายน า    ปลอดกระโทก) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


