
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 



  
 

 
  

คำนำ 
 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย   ใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่น้อย ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย หวังว่า 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับ
นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่น้อย และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป 
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                                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

สารบัญ 
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หน้า 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           1 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  1 
      วิธีการติดตามและประเมิลผล                       2 
        ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล                                3 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  4 

  แบบที ่2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            5        
           แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์           9 
           รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ                       18 
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- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

       ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  
๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หาก

ไม่มีการระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-
effective) 

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

๒.  คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย  ประกอบด้วย 

1.  นายชาญชัย  บุตตะนิตย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  กรรมการ 
2.  นายบุญมา  สายเบาะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 กรรมการ 
3.  นางทิพวรรณ  ผันก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18 กรรมการ 
4.  นายประไพ  มุขธรรม   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 กรรมการ 
5.  นายพินโย  ลามาตย์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 กรรมการ 
6.  นางนารอน  ทับสกุล   ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
7.  นางอุทัยวรรณ  สมงาม  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
8.  นางสุภาวดี  ทนกล้า   ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
9.  นายไพรัตน์  วงษ์คำ   ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
10. นางประไพรศรี  วันทาสุข  หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
11. เรืออากาศโทจีระพงษ  บุตตะนิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. เรืออากาศตรีพูนศักดิ์  ปักเขมายัง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

          /อำนาจหน้าที่
... 



  
 

 

-๒- 

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดแผนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้มีการประชุมเพ่ือ
กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล 
๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตาม

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี
หรือไม่หรือมีปัญหาขอ้ขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาตามความสำเร็จในการดำเนินงานและ

การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม /ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำ
การสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ 
ต่อไป 

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ไห้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่
ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
ต่อไป 

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ 
๑ เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของท้องถิ่น โดยทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ ง 
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
/๓. แบบรายงาน... 



  
 

 
 

-๓- 
 

๓.๓ แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยแบบที่ ๓/๒ และแบบที ่๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

๔. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 ๑.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ 
 - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบของโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท   และผู้ รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

- ระดับองค์กร สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก
หน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการ
ติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

๒.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำ

แผนพัฒนาครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยน
แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการ
จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
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แบบที่ 1    การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

คำชี้แจง  :   แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย    

 ประเด็นการประเมิน  
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือไตรมาสที่ 1 - 4 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

 2.รายงานผลการดำเนินงาน 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนโครงการ จำนวนโครงการท่ีอยู ่ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ท่ีเสร็จ ในระหว่างดำเนินการ ท่ียังไม่ดำเนินการ ท่ีมีการยกเลิก ท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังหมด 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

56 73.68 15 19.74 5 6.58 - - - - 76 100 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

4 57.14 - - 3 42.86 - - - - 7 100 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
 

6 17.65 - - 28 82.35 - - - - 34 100 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

7 41.17 - - 10 58.82 - - - - 17 100 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

20 47 - - 22 52.38 - - - - 42 100 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผน
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 

8 12.31 - - 57 86.69 - - - - 65 100 

7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

รวม 102 42.15 15 6.20 125 51.65 - - - - 242 100 
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  ๒๕63 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

7,801,447.32 68.84 3,531,200 31.16 11,332,647.32 100 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

299,215 100 - - 299,215 100 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

16,560,109 100 - - 16,560,109 100 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

3,136,336.80 100 - - 3,136,336.80 100 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

1,446,193.30 100 - - 1,446,193.30 100 

6.ยุทธศาสตรต์ามแผนกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 
 

3,521,497.82 100 - - 3,521,497.82 100 

7.ยุทธศาสตรส์่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว 

 

535 100 - - 535  

        

รวม 32,765,334.24 90.27 3,531,200 9.73 36,296,534.24 100 
 

 

ส่วนที่ 3  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1.จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 

 2.ประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม ส่งผลทำให้ อบต.แก้ไขปัญหาได้ไม่ตรง
ต่อความต้องการของประชาชน  

 3.ประชาชนบางคน ไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบที่   3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
คำชี้แจง  :   แบบที่ 3/1   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้   และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   1  ธันวาคม   2563   
 
ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
2.   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ                                 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตัิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 76 71 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 4 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 34 6 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

17 7 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

42 20 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 

65 8 

7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1 1 

                                                                                     
รวม 

242 117 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จำนวน  200 ชุด 
 

ประเด็น 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  65 99 36 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 77 85 38 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       75 91 34 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 71 95 34 
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 62 79 59 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 85 82 33 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 92 84 24 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 89 94 17 
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4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.05 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             8.95 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.88 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.97 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.85 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.01 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.11 

 
ภาพรวม 

8.76 

 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1. ร้อยละของประชากรที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา 
จากการ ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมถนน  

ร้อยละ 
 
 
 
 

88% 91% +  3 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.40 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.82 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.51 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.51 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.40 

 
ภาพรวม 

 
7.12 

 
 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1. การรวมกลุ่มการผลิตเป็น
กลุ่มอาชีพ 

ร้อยละ 
 

50 65 +15 

2. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านเกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ 
 

68 77 +9 

3. จำนวนเกษตรกรที่ใช้รูปแบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

ร้อยละ 
 

70 73 +3 
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ยุทธศาสตร์ที่  3         การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.40 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.82 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.01 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.51 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.80 

 
ภาพรวม 

 
7.12 

 
 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1. จำนวนผู้สูงอายทุีไ่ด้รับเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

คน 
 

3,274 2,905 -369 

2. จำนวนผู้พิการที่ได้รับ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

คน 
 

1,000 1,850 +850 

3. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในตำบลที่
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

คน 30 35 +1 
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.67 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.56 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.89 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.09 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.96 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.87 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 5.96 

 
ภาพรวม 

6.94 

 
 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1. การเพิ่มข้ึนของถังขยะที่
ให้บริการประชาชน 

ร้อยละ 
 
 

60 100 + 40 

2.จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รบัการ
อนุรักษ์และพัฒนา 

ร้อยละ 54 60 + 6 

3.จำนวนการให้บริการเก็บขยะ
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

ร้อยละ 50 100 + 50 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.23 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.63 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.45 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.21 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.66 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.89 

 
ภาพรวม 

8.18 

 
 
 
 

(2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิม่/ลด 

1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพฒันา
การเมืองและสังคม 

ร้อยละ 80 90 +10 

2.จำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

ร้อยละ 80 85 + 5 

3.ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80 90 + 10 
4.จำนวนอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
ให้บริการประชาชน 

ร้อยละ เพียงพอ เพียงพอ - 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายของรัฐบาล 
  
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.69 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.58 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.58 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.68 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.48 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.89 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.32 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.43 

ภาพรวม 7.21 
 
 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1.จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
งานบริการสาธารณะ 
  

โครงการ 10 15 +5 

2.จำนวนผู้ติดยาเสพติด 
 

ร้อยละ 10 8 -2 

3.จำนวนมารดาและทารกที่ได้รับ
การดูแล 

ร้อยละ 100 100 - 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.98 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.84 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.98 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 6.52 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.93 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 5.14 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6.70 

ภาพรวม 5.39 
 
 
 
 
(2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อนดำเนินการ 

จำนวน 
หลังดำเนินการ 

จำนวน 
เพิ่ม/ลด 

1.จำนวนนักท่องเที่ยว 
  

ร้อยละ 50 55 +5 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

 
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลไร่น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบท่ี 3/2    

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)     

1.  เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต่ำกว่า  25  ปี (   )  25 - 40  ป ี   
  (   )  41 – 60  ป ี (   )  มากกว่า  60  ปี  
3.  การศึกษา (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า

      (   )  ปริญญาตรี            (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
          (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวมคะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบท่ี 3/3    
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)     

1.  เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญงิ 
2.  อาย ุ  (   )  ต่ำกวา่  25  ปี (   )  25 - 40  ปี   
  (   )  41 – 60  ปี (   )  มากกว่า  60  ปี  
3.  การศึกษา (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า

      (   )  ปรญิญาตร ี            (   )  สงูกว่าปรญิญาตรี  
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รฐัวสิาหกิจ/ค้าขาย 

   (   )  รับจา้ง/เกษตรกร   (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  
          (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน 
            ตำบลไร่น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คำอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเดน็การพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
           3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายของรัฐบาล 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้ ➔  

รวมคะแนน  รวม 90 คะแนน ได้  ➔  
 
 
 

 
 



  
 

 
 
 

สรุปรายงานประจำปี/ผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ลำดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านซอยบ้านนางมัย  
หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

69,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์สุขภาพชุมชน  
รพ.50 พรรษา หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

515,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์สุขภาพชุมชน  
รพ.50 พรรษา หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

330,000 329,000 จ่ายขาดสะสม 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายนายประภาส-นานายจำลอง 
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

305,000 281,500  

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนวลจันทร์  ยืนยิ่ง  
หมู่ที ่5 บ้านยางเทิง 

103,000 95,600  

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมฤทธิ์  มาเฉลิม  
หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

157,000 156,500 จ่ายขาดสะสม 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมฤทธิ์  มาเฉลิม  
หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

250,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

238,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดบ้านนาเยีย  
หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

250,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราสาท   
หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

330,000 
 

- 
 

กันเงิน
งบประมาณ 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปบ้านนายสังวร สิทธิจินดา  
หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

102,00 94,900  

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายพลอยแดง หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

189,000 188,800  

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อใหญ่หลอด  
หมู่ที ่12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

120,000 116,800  

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายแม่ใหญ่ผ่อน หมู่ที่ 12  
บา้นโนนหงษ์ทอง 

181,000 167,800  

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายยิ้มสงวน หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

228,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

16 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

189,000 - กันเงิน
งบประมาณ   
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

17 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสุขุม หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

148,000 136,900  

18 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสะอาด ศุภสุข  
หมูท่ี ่14 บ้านทุ่งสว่าง 

87,000 80,900  

19 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเสียงหวาน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

100,000 97,800  

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพันผล หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

272,000 265,800  

21 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชพัสดุ 15 (ช่วงบ้านนาง
บุญเลื่อน) หมู่ที ่17 บ้านแคนคำ 

79,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

22 ก่อสร้างถนนดินสายภายในหมู่บ้าน ซอยราชพัสดุ 9  
เชื่อมราชพัสดุ 13 หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

118,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

23 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายภายในหมู่บ้าน 
สายหน้าวัดหมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

779,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

24 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

216,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

25 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายนิคมพัฒนา  
หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา 

1,365,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

26 ขยายเขตประปาสายภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านนาเยีย 50,000 49,900  
27 ขยายเขตประปาสายภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านนามึน 100,000 99,800  
28 ซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าบ้านร้อยตรีจำลอง ประกอบ

ศรี หมูที่ 11 บ้านพุทธนิคม 
186,000 - กันเงิน

งบประมาณ 
29 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1   

บ้านตำแย 
50,000 49,500  

30 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสวนนายสุรินทร์  ศรีเนตร  
หมูท่ี่ 10 บ้านนามึน 

50,000 49,900  

31 ซ่อมแซมขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

100,000 98,500  

32 จัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

50,000 49,500  

33 จัดซื้อวัสดุโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที ่19 บ้านปลาดุกทอง 

50,000 49,500  

34 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

290,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านพ่อประสพ  หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

179,000 179,000 (จ่ายขาด
สะสม) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

36 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายนิคม- 
ดงแสนสุข  หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม  

199,000 198,800  

37 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รร.กิตติญาณอุปถัมภ์  
หมูท่ี่ 15 บ้านดงแสนสุข 

192,000 192,000  

38 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (นางเต่า พันล้าน) 
หมู่ที่.11 

121,000 120,800 (จ่ายขาด
สะสม) 

39 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุวิช  หมู่ที่ 8  
บ้านไร่น้อย 

97,000 96,900  

40 ค่าจดัซื้อดินและลูกรัง  
 

138,000 136,620  

41 ซ่อมแซมถนน คสล. (เททับผิวทางเดิม) สายภายใน
หมู่บ้าน หน้ากองทุน หมู่บ้าน หมูที่ 14 

256,000 255,700  

42 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยหลังวัดบ้าน 
นาเยีย) หมู่ 7 

341,000 340,700  

43 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน ซอยเหล็กดัด  
ช่วง 2 หมู่ที่ 11 

249,000 248,500 (จ่ายขาด
สะสม) 

44 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายประภาส-นานายจำลอง   
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

305,000 281,500  

45 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตอแหล หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

94,000 93,900  

46 ซ่อมแซมถนน คสล.(เททับผิวทางเดิม) สายบ้านนายสุด
สาคร  หมู่ที ่5 บ้านยางเทิง 

176,000 167,500  

47 ก่อสร้าง ถนนคสล.สายบ้านครูปอ หมู่ที่ 15 บ้าน 
ดงแสนสุข 

426,000 424,000  

48 ก่อสร้าง ถนนคสล.สายภายในหมู่บ้าน (ช่วงอุบลบัวทอง)   
หมู่ที่ 19  

107,000 106,500 (จ่ายขาด
สะสม) 

49 ก่อสร้าง ถนนคสล.สายพลอยแดง หมู่ที่ 11  
 บ้านพทุธนิคม 

189,800 188,800  

50 ค่าซื้อดินลูกรังและท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน 

255,500 252,945  

51 ก่อสร้าง ถนนคสล.สายบ้านนายหาร มหานิล หมู่ที่  
16 บ้านปลาดุกใต้ 

269,000 267,000 (จ่ายขาด
สะสม) 

52 ก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยหลังวัดบ้าน 
นาเยีย) หมู่ที ่7 

341,000 340,700  
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ลำดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

53 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปทุ่งหนองแบง  
หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสำราญ 

337,000 334,000 จ่ายขาด
สะสม 

54 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  
18 บ้านนิคมพัฒนา 

24,900 24,900  

55 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย รพ.ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

330,000 329,000 จ่ายขาด
สะสม 

56 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อกมล – นาย
ประภาส หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

188,000 187,500  

57 เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  773,906.39 773,906.39  
58 เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

หมู่บ้าน 
450,040.93 450,040.93  

59 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม อบต.ไร่น้อย 55,000 55,000  
60 วัสดุก่อสร้าง  500,000 588,260 โอนเพิ่ม

100,000 
61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  600,000 698,375 โอนเพิ่ม

100,000 
62 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายวสันต์ วงษ์เย็น  

หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา 
164,000 163,700 จ่ายขาด

สะสม 
63 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิริแสง  หมู่ที่ 11  117,000 116,800 จ่ายขาด

สะสม 
64 ก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  

ร่องนาหงส์ หมู่ที่ 12 
135,000 127,400 จ่ายขาด

สะสม 
65 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า ร.ร บ้านบาก 

หมู่ที่ 6  
318,000 317,000 จ่ายขาด

สะสม 
66 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลีลาวดี  หมู่ที่ 17 162,000 161,500 จ่ายขาด

สะสม 
67 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนียมสุข หมู่ที่ 1  144,000 140,500 จ่ายขาด

สะสม 
68 ก่อสร้างถนน คสล.:ซอยราชพัสดุ5 เชื่อม 

ราชพัสดุ3 หมู่ที่ 17 
35,000 34,500 จ่ายขาด

สะสม 
69 ก่อสร้างถนน คสล.:สายบ้านนายชนินทร์  

คุ้มครอง หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 
283,000 282,500 จ่ายขาด

สะสม 
70 ก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกกรีนปาล์ม ช่วง 1,2 

หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา 
119,000 117,000 จ่ายขาด

สะสม 
71 ก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อกมล  หมู่ที่ 4 

บ้านยางลุ่ม  
97,000 80,000  

 รวม 16,413,147.32 11,332,647.32  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
ลำดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อทรายอะเบท 300,000 149,500  
2 จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นฆ่ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 115,200 57,120  
3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 50,000 10,695  
4 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 81,900  
     
     

รวม  565,200 299,215   
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2563  440,000 440,000  
2 โครงการทำลูกประคบสมุนไพร (ผู้พิการ) 13,200 13,200  
3 โครงการฝึกอบรมหมอพรหมณ์สู่ขวัญ 3,300 3,300  
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26,104,800 15,815,900  
5 เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ 9,600,000 126,000  
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000 161,709  
     
     
 รวม 36,371,300 16,560,109  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุถังขยะขนาดบรรจุ 120 ลิตร 330,000 313,700  

2 จัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ 85,000 84,150  

3 ค่ากำจัดขยะเปียกและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อ
ควบคุมและกำจัดมลภาวะ มลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ
และอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตตำบลไร่น้อย  

1,500,000 1,722,005 โอนเพิ่ม
260,000 

4 โครงการไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง 100,000 134,231.80 โอนเพิ่ม
50,000 

5 โครงการพฒันาสิ่งแวดล้อม กำจัดผักตบชวาบริเวณ
อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง หมู่ที่ 11  

300,000 234,750  

6 โครงการ การบริหารขยะตามหลัก 3Rs ของ  
อบต.ไร่น้อย 

200,000 200,000  

7 ค่าจ้างเหมาแรงงาน ช่วยงานสาธารณสุขในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลฯลฯ 

680,000 447,500  

 รวม 3,195,000 3,136,336.80  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 50,000  

2 ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ภายในที่ทำการ  
อบต.ไร่น้อย 

300,000 - กันเงิน
งบประมาณ 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 68,444.30  

4 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงขนาด 60 ตัน 15,000 14,900  

5 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกระแทกคอนกรีต 17,500 17,500  

6 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตบดิน 21,000 21,000  

7 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รถยนต์ 

      30,000 8,000  

8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดระดับขยาย 24 เท่า  22,000 21,800  

9 ค่าจดัซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดสว่านแท่นเจาะ 15,000 10,400  

10 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 3 เครื่อง 29,100 29,000  

11 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง  20,000 17,800    

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือซ่อมบำรุง  100,000 99,875  

13 ปรับปรุงภูมิทศัน์ ระหว่างหอประชุม อบต.ไร่น้อย 500,000 495,000  

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหินคลุก บริเวณหอประชุม  
อบต.ไร่น้อย 

490,000 245,000  

15 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 160,000 159,840  

16 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บล 7160 17,300 17,127  

17 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บล 7463 4,300 4,257  

18 จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 40,000 31,250  

19 จัดซื้อตู้เอกสารเลื่อนกระจก 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ 40,000 31,250  

20 จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5 หลัง 140,000 135,000  

     
 รวม 2,141,200 1,446,193.30   
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านปลาดุก  
รวม 4 ไตรมาส 

712,000 691,000  

2 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านนามึน   
รวม 4 ไตรมาส 

500,000 492,000  

3 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านนาเมือง   
รวม 4 ไตรมาส 

204,000 202,000  

4 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านยางลุ่ม   
รวม 4 ไตรมาส 

264,000 266,000  

5 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.กิตติญาณอุปถัมภ์   
รวม 4 ไตรมาส 

148,000 142,000  

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,168,882 997,057.82  

7 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 749,700 696,600  

 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

25,370 20,440  

8 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  

17,700 14,400  

 รวม 3,789,652 3,521,497.82  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์ 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ไร่น้อย 

30,000 535  

     
     
     
 รวม 30,000 535  

 
 
 
 
 

  



  
 

 
 

 

รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

 จากการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย  
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามาจัด
โครงการในพื้นท่ี  

2. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ขาดการจัดกิจกรรมวันงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี , 
งานวันสงกรานต์ , งานวันลอยกระทง ฯลฯ มานานแล้ว อยากให้จัดกิจกรรมงานวันสำคัญต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ , สมาชิกสภา อบต.ไร่น้อย ,กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ขาดการประสานงานกับชุมชนในบางกิจกรรม  
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เน้นความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากก็

เป็นเรื่องที่ดี แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
5. โครงการที่ประชาชนเสนอไว้ในการประชาคมหมู่บ้านมีมาก เพราะมีความต้องการอยากให้มี

การแก้ไขปัญหา แต่การแก้ไขปัญหายังล่าช้าและไม่ทันท่วงที อาจเป็นเพราะงบประมาณที่มี
จำกัด ซึ่งทำให้การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

6. โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติ และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกโครงการมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในบางโครงการไม่
สามารถปฏิบัติได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ควรเร่งปฏิบัติงานโครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

7. ในการออกประชาคมหมู่บ้าน ในบางหมู่บ้านประชาชนยังไม่ ให้ความสำคัญของการจัดเวที
ประชาคมเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากว่าโครงการที่เขาเคยเสนอไว้ ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึง
ไม่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชาคมอีก 
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แนวการการแก้ไขปัญหา 
  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับทุกหน่วยงานที่เข้ามาจัดโครงการใน
พ้ืนที่ โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นงานของฝ่ายปกครอง หรือจากหน่วยงานใด เพ่ือเป็นการ
ประสานงานของทุกหน่วยงานในพื้นท่ี 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ควรมีการจัดกิจกรรมวันงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี , 
งานวันสงกรานต์ , งานวันลอยกระทง ฯลฯ และควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ส่วน
ราชการในพ้ืนที่ , สมาชิกสภา อบต.ไร่น้อย ,กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ควรมีการประสานงานกับชุมชน และความสำคัญกับชุมชนให้
มากกว่านี้ ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพ่ิมด้วย 
เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่นปัญหาปากท้อง , ปัญหาด้านการศึกษา , 
ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ 

5. ควรแนะนำให้ประชาชนได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่
ละห้วงปี เพ่ือที่จะนำโครงการนั้นไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้จริง จะทำให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6. ควรเร่งปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด 

7. ควรประชาสัมพันธ์ และอธิบายถึงความสำคัญของการประชาคมท้องถิ่น หรือประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาคมในท้องถิ่น 
เพ่ือที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ไร่น้อย 

 
 
 
 
 

 


