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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เป็นไปโดย
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่ 
“กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไมมีระบบติดตามของ
โครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่ก าหนดไว
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรม
ของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มี
ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพ่ือ
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไป เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ในส่วนของ “กำรประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   โครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสูความส าเร็จของ
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แผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได ้

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนา

ต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด

และพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 

เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการ
บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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บทที่ 2 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า มีการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ก่อน 
เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่
เกิดข้ึน 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศกึษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ

อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

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

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.3 แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 
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(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
โดยด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีดังนี ้

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยใน
การวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็น
แนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และ
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้
เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท า
แผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถน าไปพัฒนากล
ยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล 
ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์  กับวัตถุประสงค์
ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ 
Summative โด ยตั ว แบ บ เชิ ง เห ตุ ผ ล จะ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารป ระ เมิ น ถึ งบ ริบ ท  ( Context) การด า เนิ น ก าร 
(Implementation) และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบั ติ งาน   (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและ
การสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem -Solving 
Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง 
เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกัน
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ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา 
(ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์
ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผน
และรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบ
การด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่
เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยัง
ใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ 
(Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะ
ช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติม
กิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรู ปของตารางโดยที่ใน
แนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความ
บกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนด
ว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
(3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) ก าหนดแผนงาน 
กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

 
กำรติดตำม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใด

แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตาม
ได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไวหรือไม่ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 
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กำรประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตาม
กรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่า
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร สัดส่วน
ปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจ าเป็นต้อง
มีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก 
กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ 
(Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุม
ด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลาอีก
เท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา 
และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 
2. เกณฑ์ประสิทธิภำพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานทรัพยากร
ที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการ
ปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
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การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย 
อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะ
ปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึง
พอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เ พ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็น

ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง ( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended 
Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โครงการ 

(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎ
จราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิช อบใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ควำมสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง 
ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่
เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งดวนตามความ
รุนแรงของปัญหา 
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(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของการ
ด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ควำมย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า

จะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้
ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณ
เงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนาองค์กร
ประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่ม เป้าหมายในกระบวนการ
ตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ 
กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิม และการ
ขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับ
โครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความ
ทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้
ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง 
การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง ถึงชนรุ่นอนาคต 
ซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงสร้ำง (Externalities) 
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เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการด าเนินการ โดย
เป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก
ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่ เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้าง
แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวม
ของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

2.4 ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด
ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและประเมินผลโครงการ 
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริ หารท้องถิ่น
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 

 
 
 

บทที่ 3 
วิธีกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ไร่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไรท่ี่ 389/2559  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2559    ประกอบด้วย 
1.   นางดวงแข      บรรจงปรุ สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ (ม.2) ประธานกรรมการ 
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2.   จ.อ.ธนวุฒิ   พ่ึงกุศล หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
3.   นางสุดใจ ทับทิมใส ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
4.   นายประยูร วิไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการ  
5.   นายมานิตย์   ฤทธิ์จรูญ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ต าบลบ้านไร่ กรรมการ  
6.   นายแก่น ยี่จัตุรัส ประธานประชาคม (ม.1) กรรมการ 
7.   นายบุรี  บุตะเขียว ประธานประชาคม (ม.13) กรรมการ 
8.   หวัหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9.    ก านันต าบลบ้านไร่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายพชร  อัครอังสุนาก สมาชิกสภาฯ (ม.14) กรรมการ 
11. นายบุญเรื่อง เปียกสันเทียะ สมาชิกสภาฯ (ม.6) กรรมการ/เลขานุการ 
12. นางลัดดาวัลย์      ทองแดง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       ผช.เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการ
พัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ได้ก าหนดไวและน ามาใช้เป็นกรอบ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ
แบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-laas) ในที่นี้หมายถึง  การติดตามผลการด าเนินงานของโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่มีการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ  และมีการเบิกจ่ายในปีงบป ระมาณนั้น ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด      

(2) กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
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(3) กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนว
ทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ 
ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น การวางแผน 

(4) กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต 
และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาท
สัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลใน
เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของ
ยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะ
เด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 
 

(3.2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/
ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ใน
กิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

 (5) เอกสำร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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3.2  วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดท าแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 

- แบบที่ 1 : แบบก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โดยจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไรไ่ด้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบที่ 2 : แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 4 : แบบประเมินควำมพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไรใ่นแต่ละโครงการ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

- แบบที่ 4/1 : แบบประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่
ในภาพรวม โดยท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

และโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การส ารวจ การ
ตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ต้องทบทวนข้อมูล
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผล
เป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่น ามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับ
โครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาใน
ปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือน ตุลาคม  
(ระหว่างวันที่ 1  เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
ดังนี้ 

4.1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 ประเด็นกำรประเมิน 
กำรด ำเนินกำร 

ผลกำรประเมิน มี ไม่มี 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น                             

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ที่ 626/2557 ลงวันท่ี  15  
ธันวาคม  2557   

2.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้มีการ
ประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อ
วันท่ี     มกราคม  2559   

3.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตลุาคม 2560 - 31 มีนาคม 
2561)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
มีการประชุม  1  ครั้ง ดังนี ้

ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 19  มกราคม  2559 
ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 18  พฤษภาคม  2559 
ครั้งท่ี 3 : วันท่ี 7  กุมภาพันธ์   2559  

4.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการ                     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ที่ 625/2557   
ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  2557  

5.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุน               
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่ ไดม้ีการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันท่ี      มกราคม  2559  

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิน่พิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร ่
และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันท่ี   18  พฤษภาคม 2559 
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 ประเด็นกำรประเมิน 
กำรด ำเนินกำร 

ผลกำรประเมิน มี ไม่มี 
ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของ

ท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้มีการรวบรวมข้อมลูและ

ปัญหา/ความต้องการส าคญัมาจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
คราวจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เมือ่วันท่ี     พฤษภาคม 2559 

8.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                       
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การจัดเวทีประคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ท าให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

9.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)                 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ก าหนดวิสยัทัศน ์คือ 
“โครงสรา้งพื้นฐานครอบคลมุ  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมู่บ้าน
เข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง”  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา จ านวน 10 ข้อ  

13. มีการก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่มีการก าหนดเป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ ยท.02 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ              
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 7 
ยุทธศาสตร์ 22 แนวทางการพัฒนา  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไรม่ีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ  ดังท่ีแสดง
ไวใ้นแบบ ยท.01 

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ อนุมัติแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) วันท่ี  25  พฤษภาคม  2559 และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมือ่วันท่ี 26  มิถุนายน 2559 

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่บ้านไร่ มีการจัดท าบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ 
ผ.01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบญัชี
สรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร ่มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่  

(1) แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(2) แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   มีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 
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(1) กำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknes : W ) 
๑.  มีแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ   
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  
๓.  มีวิถีการด าเนินชีวิตของชาวญัฮกุรหรือมอญโบราณที่
ยังคงรักษาไว้และสืบต่อไป 
๔.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
๕.  เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด 
๖.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี  วัฒนธรรมและ
แหล่งเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้าง
รายได้ด้านการท่องเที่ยวได ้
๗.  มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนอย่างดี 
๘.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสู่สินค้า OTOP 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
๙.  มีแผนพัฒนาต าบลและการบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
 

๑.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง 
๒.  ขาดความรู้/ผู้รู้ด้านภาษา/การท่องเที่ยว/อาชีพเสริม 
๓. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๔.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลาย
สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
๕.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน   
๖.  แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตป่าสงวน  เขตอุทยาน
แห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
๗.  ชว่งฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมี
สภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
๘.  เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  
๙.  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นรายได้เสริมยังไม่ได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ ทันสมัย  ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
๑๐. เกษตรกรยังต้องอาศัยธรรมชาติในการก าหนดผลผลิต 
และขาดอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
๑๑.  ประชาชนยังมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ า 
๑๒. ประชาชนส่วนมากอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
๑๓. มีพ้ืนที่พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ
พัฒนาได้ทั่วถึง 
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โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
๑.  เป็นพื้นที่ซึ่งจังหวัดชัยภูมิก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว
หลักของจังหวัด 
๒.  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
๓.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
๔. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ 
และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
๕.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 

๑.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับ
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
– บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนท า
ให้เกิดปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
๓. แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพ้ืนที่  ส่งผล
ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ปัญหาด้านสังคมต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
๔. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุก
เป็นจ านวนมาก 
๕.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และ
หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
๗.  มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหา
อาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
๘.  มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
หวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
๙. วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
๑๐. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาล
ที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(2) วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ 

 
“โครงสร้ำงพ้ืนฐำนครอบคลุม  มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ   

ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง” 
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(3) พันธกิจ 

๑. จัดให้มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  
๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร    
๔. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
๗. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

๑.  เพ่ือให้ต าบลบ้านไร่  เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
๒.  เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างพอเพียง  
๓.  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาและการขนส่งส่งที่ได้มาตรฐานและถาวร 
๔.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๕.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
๗.  หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี     
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
๘. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. พัฒนาและส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในต าบลให้น่าอยู่  น่ามอง   
๑๐. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตองสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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(5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แนวทางที่ 1.1 :  การก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  ถนน   สะพาน รางระบายน้ า 
ให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

แนวทางที่ 1.2 :  ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ า   ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ฯลฯ 
แนวทางที่ 1.3 :  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บาดาล  
แนวทางที่ 1.4 :  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางที่ 2.1 :  การพัฒนาและส่งเสริมสวสัดิการชุมชน   สังคม  และคณุภาพชีวิต  
แนวทางที่ 2.2 :  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา   กีฬาและนันทนาการ 
แนวทางที่ 2.3 :  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย  
แนวทางที่ 2.4 :  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

แนวทางที่ 3.1 :  การรักษาความมั่นคง    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางที่ 3.2 :  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยั 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริม  การลงทุน  ด้าน
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 4.1 :  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  

แนวทางที่ 4.2 :  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 5.1 :  งานด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 :  
การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม  จารตี
ประเพณี  และการสืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่น   
 

แนวทางที่ 6.1 :  งานด้านการส่งเสริมศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี   และการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศำสตร์ที่ 7 :  
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  

แนวทางที่ 7.1 :  พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี  

แนวทางที่ 7.2 :  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  
 
 
 
 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  20 
 

4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

(1) กำรวำงแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2560- 
2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป  
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่   26 
มิถุนายน  พ.ศ. 2559   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

111 66,132,000.00 96 62,462,000.00 94 62,262,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิตตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

43 26,276,000.00 38 24,476,000.00 36 24,286,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจดัระเบียบ
ชุมชน สังคมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

9 1,615,000.00 9 1,615,000.00 9 1,615,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน ด้ำนกำรเกษตรและกำร
ท่องเท่ียว 

7 1,200,000.00 7 1,200,000.00 7 1,200,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

7 845,000.00 7 845,000.00 7 845,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
บริหำร 

25 2,557,000.00 21 2,362,000.00 21 2,362,000.00 

รวม 203 98,725,000.00 179 93,060,000.00 175 92,670,000.00 
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2. กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.

2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จ านวน  74  โครงการ  งบประมาณ  23,571,800  บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 44 12,140,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14 9,616,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 230,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริม การลงทุน ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 1 400,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 4 610,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 7 575,000.00 

รวม 74 23,571,800.00 
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4.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560  

  ผลการด าเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไรท่ี่ด าเนินการในระหว่างวันที่  1  เมษายน  2560 – 30  กันยายน 2560 มีดังนี้ 

(1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(1.1)  โครงกำรที่อนุมัติตำมข้อบัญญัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(คุม้ท่าน้ า) 
หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

2. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(คุม้หนองมน)หมู่ที่ 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

3. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายโรงเรียนโนน
ส าราญ-ถนนลาดยาง)หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(ซอยตะวันออกบ้าน
นางสาวล าไพ(เมียฝรั่ง))หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)หมู่
ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายหลัก-หน้า
โรงเรียน)หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดินเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร(สายป่าช้า)หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขา้สู่พื้นที่การเกษตร
(เขาน้ าทิพย-์ดงอ้ายด า)หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

9. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(สายวัด)หมู่ที่ 6 สว่นโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

10. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยตลาดนัด)หมู่ที่ 
7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย
ตะวันออกบ้าน)หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 
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12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร(สายไร่ผู้ใหญ่สมคดิ)หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร
(สายกกแจง-หลังวัด)หมู่ที่ 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอย
บ้านลุงถม)หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน)หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

16. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย
เทพพนา-น้ าลาด)หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย
บ้านพ่อคง)หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อม
ต ารวจ)หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)
หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าศาลา
ประชาคม-บ้านร าพัน พลทวี หมู่ที ่12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน(เส้นไร่
ผู้ใหญ่เพิ่ม-ป้าสมหมาย)หมู่ที่ 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอย
ถ้ าหมานิล)หมู่ที่ 13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอย
น้ าตกเทพทองค า)หมู่ที่ 13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(ซอย
7และรอบสระน้ าวังกวางซอย6)หมู่ที่ 14 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตาหลดั)
หมู่ที1่5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

26. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร
(สายยางหวัก)หมู่ที่ 15 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 
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27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายกิ่ง-
นางนกน้อย)หมู่ที่ 16 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

28. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านผญ.สุรยี-์นายเยี่ยม)หมู่ที่ 16 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

29. โครงการขดุลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

30. โครงการขดุลอกฝายตาก้อง(ช่วงหางฝาย) 
หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

31. โครงการเสริมหลังฝาย คสล.(บ้านป้าใจ)หมู่ที่ 
13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

32. โครงการขดุลอกคลอง(ล าปอแดง-ถ้ าหมานิล)หมู่
ที่ 13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 140,000.00 

33. โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน(คุ้มบ้าน
พิมพ์)หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

34. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

3,600,000.00 

35. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่11 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

3,600,000.00 

36. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

37. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

38. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

 
39. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 

 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

 
เงิน
งบประมาณ 

 
200,000.00 

40. โครงการต่อเตมิศาลาประชาคมหลังใหม่ หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

41. โครงการก่อสร้าถนนคสล.(ทางลงหินดาด)หมู่ที่ 
6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 
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42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มท่าน้ า) หมู่ที่ 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก) หมู่ที่ 
9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

44. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (สาย
ซับบอน) หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เงินสะสม 100,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

45. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 

46. โครงการวันผู้สูงอาย ุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เงิน
งบประมาณ 

150,000.00 

47. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

80,000.00 

48. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหล่ง
เรียนรู้ใน/นอกสถานท่ี 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

40,000.00 

49. ค่าอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน(สพฐ)ภายในต าบล
บ้านไร ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

2,922,400.00 

50. โครงการแข่งขันเป็นเลิศทางวิชาการของ
โรงเรียนในเขตต าบลบ้านไร ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 

51. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านไร ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

813,400.00 

52. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรบัโรงเรยีน(สพฐ)ใน
ต าบลบ้านไร ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านกัการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

4,956,000.00 

53. โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญ(วันพ่อ,วันแม่,วันครู) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

15,000.00 

54. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

150,000.00 

55. โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

300,000.00 

56. อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรยีนในเขตต าบล
บ้านไร ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  26 
 

ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

57. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นอ าเภอเทพสถิต 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 

58. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านไร่คัพ ครั้งท่ี 4 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน สังคมกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 

59. โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 

60. โครงการป้องกันแก้ไขอุบตัิเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม,่สงกรานต์ 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 

61. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกันฝ่ายพล
เรือน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

62. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม กำรลงทุน ด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเท่ียว 

63. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอก
กระเจียวบาน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

400,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภมูิปัญญำท้องถิ่น 

64. อุดหนุนคณะกรรมการจัดงานประเพณีส าคญั
ต่างๆ หมู1่-16 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

160,000.00 

65. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการแหด่อก
ผึ้งของชาวญัฮกุร หมู1่ 11 และ13 

สว่นการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 

66. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 

 
67. โครงการจดังานวันลอยกระทง 

 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
เงิน
งบประมาณ 

 
200,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

68. โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 

69. โครงการจดัท าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร ่

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

15,000.00 

70. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปรีะดับหมู่บ้านระดับต าบล 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

80,000.00 

71. โครงการตามพระราชด าร ิ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

20,000.00 

72. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, เงิน 10,000.00 
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ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ 

73. โครงการตามนโยบายของรัฐ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 

74. โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

300,000.00 

รวม 23,571,800.00 

ข้อมูล ณ 01/11/2560 
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1.2  รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.บ้ำนไร่   มีดังนี้   

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(คุม้ท่าน้ า)หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ม.1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.(คุม้หนองมน)หมู่ที่ 
1 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ม.1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (สายโรงเรียนโนน
ส าราญ-ถนนลาดยาง)
หมู่ที่ 2 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
โทรคมนาคม 

ถนน คสล.(สาย
โรงเรียนโนน
ส าราญ-
ถนนลาดยาง)หมู่ที่ 
2 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยตะวันออก
บ้านนางสาวล าไพ(เมีย
ฝรั่ง)  หมู่ที่ 2 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(ซอย
ตะวันออกบ้าน
นางสาวล าไพ(เมีย
ฝรั่ง) ม.2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)
หมู่ที่ 3 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(ซอย
หน้าโรงเรียน) ม.3 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายหลัก-หน้า
โรงเรียน)หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(สาย
หลัก-หน้าโรงเรียน) 
หมู่ที่ 3 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพูนดินเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร(สายป่า
ช้า)หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง (สายป่า
ช้า) ม.4 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร(เขาน้ าทิพย-์
ดงอ้ายด า)หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(เขาน้ า
ทิพย์-ดงอ้ายด า)  
ม.5 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.(สายวัด)หมู่ที่ 6 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(สายวัด) 
ม.6 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.(ซอยตลาดนัด)หมู่
ที่ 7 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(ซอย
ตลาดนดั) ม.7 

 
 
11. 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น

 
 
เงิน
งบประมาณ 

 
 

100,000.00 

 
 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ

 
 
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (สาย
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(สายตะวันออกบ้าน)หมู่
ที่ 6 

คมนาคม ตะวันออกบ้าน)  
หมู่ที่ 6 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร(สายไร่
ผู้ใหญ่สมคิด)หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(สายไร่
ผู้ใหญ่สมคิด)    
หมู่ที่ 6 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร(สายกกแจง-
หลังวัด)หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(สายกก
แจง-หลังวัด)    
หมู่ที ่8 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
(ซอยบ้านลุงถม)หมู่ที่ 9 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนคม 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (ซอยบ้าน
ลุงถม)  หมู่ที่ 9 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน)หมู่ที่ 9 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(ซอยอุ่น
ไอรัก-คอสะพาน)
หมู่ที่ 9 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
(สายเทพพนา-น้ าลาด)
หมู่ที่ 10 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายเทพ
พนา-น้ าลาด)     
ม.10 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
(สายบ้านพ่อคง)      หมู่
ที่ 10 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (สายบ้าน
พ่อคง)  ม.10 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยข้างป้อม
ต ารวจ)หมู่ที่ 11 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ซอยข้าง
ป้อมต ารวจ ม.11 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)
หมู่ที่ 11 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ซอย
บ้านตาพจน์ หมู่ที่ 
11 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าศาลา
ประชาคม-บ้านร าพัน 
พลทวี หมู่ที่ 12 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ซอย
หน้าศาลา
ประชาคม-บ้าน
ร าพัน พลทวี หมู่ที่ 
12 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพูนดิน(เส้น
ไรผู่้ใหญ่เพิ่ม-ป้า
สมหมาย)หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(เส้นไร่
ผู้ใหญ่เพิ่ม-ป้า
สมหมาย)หมู่ที่ 12 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
(ซอยถ้ าหมานิล)หมู่ที่ 
13 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(ซอยถ้ า
หมานิล)หมู่ที่ 13 
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23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
(ซอยน้ าตกเทพทองค า)
หมู่ที่ 13 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(ซอยน้ าตก
เทพทองค า)  หมู่ที่ 
13 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(ซอย7และรอบสระน้ า
วังกวางซอย6)หมู่ที่ 14 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(ซอย7 
และรอบสระน้ าวัง
กวาง6)  ม.14 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สี่แยกบ้านตาหลดั)
หมู่ที1่5 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(สี่แยก
บ้านตาหลดั) หมู่ที่ 
15 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร(สายยางห
วัก)หมู่ที่ 15 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(สาย
ยางหวัก) หมู่ที่ 15 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านนายกิ่ง-
นางนกน้อย)หมู่ที่ 16 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.(สาย
บ้านนายกิ่ง-นาง
นกน้อย) ม.16 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน(สาย
บ้านผญ.สุรยี-์นายเยี่ยม)
หมู่ที่ 16 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรัง(สาย
บ้านผญ.สุรยี-์นาย
เยี่ยม)  หมู่ที่ 16 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกฝาย
บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
และการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ลอกฝายบ้านวังตา
เทพ หมู5่ 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกฝายตา
ก้อง(ช่วงหางฝาย)หมู่ที่ 
10 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
และการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลองฝายตาก้อง
(ช่วงหางฝาย) หมู่
ที่ 10 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสรมิหลังฝาย 
คสล.(บ้านปา้ใจ)หมู่ที่ 
13 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
และการเกษตร
อย่างพอเพียง 

เสรมิหลังฝาย 
คสล.(บ้านปา้ใจ)
หมู่ที่ 13 

 
 
32. 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
โครงการขุดลอกคลอง
(ล าปอแดง-ถ้ าหมานลิ)
หมู่ที่ 13 

 
 
เงินสะสม 

 
 

140,000.00 

 
 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
และการเกษตร
อย่างพอเพียง 

 
 
ขุดลอกคลอง(ล า
ปอแดง-ถ้ าหมานิล) 
หมู่ที่ 13 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน(คุม้บ้าน

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค

บ่อบาดาลคุม้บ้าน
พิมพ์ ขนาด
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พิมพ์)หมู่ที่ 2 อย่างพอเพียง เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ลึก 50 เมตร 
หมู่ที่ 2 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

เงิน
งบประมาณ 

3,600,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อย่างพอเพียง 

สร้างระบบประปา
แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 

เงิน
งบประมาณ 

3,600,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อย่างพอเพียง 

ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ ม.11 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 

เงนิ
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใน
การท าพิธีฌาปณกิจ
ศพในหมู่บ้าน 

ศาลาธรรมสังเวชม.
8 ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 8 เมตร 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 14 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใน
การประชุมใน
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม ม.
14 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 16 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ที่ชัดเจนและทั่วถึง 

หอกระจายข่าวสูง 
8 เมตร 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใน
การท าพิธีฌาปนกิจ
ศพหมู่บ้าน 

ศาลาธรรมสังเวช 
ม.4 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหลังใหม่ หมู่ท่ี 
7 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใน
การประชุมเพื่อ
พัฒนาหมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม 
กว้าง 6 ม.ยาว 8 
ม. 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าถนนค
สล.(ทางลงหินดาด)หมู่ที่ 
6 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อแก้ไขความเดืด
ร้อนของประชาชน
ในการใช้รถใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.
(ทางลงหินดาด) 
หมู่ที่ 6 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(คุม้ท่าน้ า) หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนท่ี
ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนน คสล.คุม้ท่า
น้ า ม.1 

43. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยอุ่นไอรัก) หมู่
ที่ 9 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนน คสล.ซอยอุ่น
ไอรัก ม.9 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายซับบอน) หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก สาย
ซับบอน ม.11 

45. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 เพื่อฝึกอมรมอาชีพ
เสรมิให้กับ

ฝึกอบรมอาชีพ
เสรมิ จ านวน 1 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในต าบล
บ้านไร ่

กลุ่ม 

46. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ เงิน
งบประมาณ 

150,000.00 เพื่อเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจของ
ผู้สูงอายุและ
แสดงออกซึ่งความ
กตัญญ ู

ผู้สูงอายุจ านวน 
1000 คนใน
ต าบลบ้านไร ่

47. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เงิน
งบประมาณ 

80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

11 โรงเรียน 5 
ศูนย์ 

48. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแหล่ง
เรียนรู้ใน/นอกสถานท่ี 

เงิน
งบประมาณ 

40,000.00 เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง
และพัฒนาการเสมอ
วัยทุกด้าน 

ศพด. องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านไร่ จ านวน 5
ศูนย์ 

49. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค่าอาหารเสรมิ(นม)
โรงเรียน(สพฐ)ภายใน
ต าบลบ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

2,922,400.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหารเสรมิที่
มีประโยชน์ 

เด็กนักเรยีนต าบล
บ้านไร ่

50. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการแข่งขันเป็นเลิศ
ทางวิชาการของโรงเรียน
ในเขตต าบลบ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่อให้นักเรียนใน
ต าบลบ้านไรไ่ดม้ี
การพัฒนาด้าน
วิชาการ 

11 โรงเรียนใน
ต าบลบ้านไร ่

51. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

813,400.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านไร่ จ านวน 5 
ศูนย์ 

52. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียน(สพฐ)ใน
ต าบลบ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

4,956,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียน ในต าบล
บ้านไร ่

11 โรงเรียนใน
ต าบลบ้านไร ่

 
53. 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
โครงการ/กิจกรรมวัน
ส าคัญ(วันพ่อ,วันแม่,วัน
ครู) 

 
เงิน
งบประมาณ 

 
15,000.00 

 
เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
เรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

 
ศพด.ต าบลบ้านไร่ 
จ านวน 5 ศูนย ์

54. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

เงิน
งบประมาณ 

150,000.00 ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความสามัคคีในหมู่
คณะและสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

พนักงานต าบล
บ้านไร่ อ าเภอเทพ
สถิต 
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55. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เงิน
งบประมาณ 

300,000.00 1.เพื่อฝึกทักษะด้าน
ร่างกาย 2.เพื่อ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 3.เพื่อ
เสรมิสร้างการ
ท างานเป็นทีม 

ประชาชนในต าบล
บ้านไร ่

56. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในเขตต าบล
บ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ในเขตต าบลบ้านไร ่

นักเรียนในเขต
ต าบลบ้านไร ่

57. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไทคัพมหกรรมกีฬา
ท้องถิน่อ าเภอเทพสถิต 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 เพื่อให้เยาวชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชน 11 
หมู่บ้าน 

58. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลบ้านไร่คัพ ครั้งท่ี 
4 

เงิน
งบประมาณ 

30,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชน 11 
หมู่บ้าน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่อรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิแพร่หลาย
ในชุมชน 

กลุ่มตัวแทน
นักเรียนท้ัง 11 
โรงเรียน 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันแก้ไข
อุบัติเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่
,สงกรานต ์

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จุดบริการ 2 จุด 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อทบทวนความรู้
ในระเบียบและการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

อปพร.ภายใน
ต าบลบ้านไร ่

 
62. 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
เงิน
งบประมาณ 

 
30,000.00 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น 

 
ประชาชนหรือกลุม่
ผู้น านักเรยีนทั้ง 
11 โรงเรียน 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การส่งเสริม การลงทุน ด้าน
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศกาลดอก
กระเจียวบาน 

เงิน
งบประมาณ 

400,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กับต าบล 

ต าบลบ้านไร ่

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
จัดงานประเพณสี าคัญ
ต่างๆ หมู1่-16 

เงิน
งบประมาณ 

160,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณ ี

16 หมู่บ้าน 
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65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการแห่ดอก
ผึ้งของชาวญัฮกุร หมู1่ 
11 และ13 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ม.1,11,13 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังานวันลอย
กระทง 

เงิน
งบประมาณ 

200,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
ดั้งเดิมใหส้ืบทอด
ต่อไป 

จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เงิน
งบประมาณ 

100,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ 

พื้นที่ในเขต 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร ่

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการจดัท าเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร ่

เงิน
งบประมาณ 

15,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์
สูงสุด 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร ่

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาสามปีระดับ
หมู่บ้านระดับต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

80,000.00 เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่้บาน 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการตาม
พระราชด าร ิ

เงิน
งบประมาณ 

20,000.00 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมโครงการ
ตามพระราชด าร ิ

ต าบลบ้านไร่และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

เงิน
งบประมาณ 

10,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กลุ่มตัวแทน
นักเรียนท้ัง 11 
โรงเรียน 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ 

เงิน
งบประมาณ 

50,000.00 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมโครงการ
ตามนโยบายของรัฐ 

ต าบลบ้านไร่และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เงิน
งบประมาณ 

300,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

บุคลากรของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร ่
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(1.2) โครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ที ่
ประเภทรำยจ่ำย / โครงกำร 

 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินก
ำรแล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินก

ำร 

ไม่ได้
ด ำเนินก

ำร 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 
7  

   3,600,000  

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่    หมู่ที่ 11 

   3,600,000  

รวมท้ังสิ้น  2   รำยกำร 
 

2   7,200,000  

 
 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ  จ านวนเงิน  7,889,181 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จ านวน  
47  โครงการ   จ านวนเงิน   7,677,167   ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 41 7,075,356.77 41 7,075,356.77 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 346,709.00 2 134,695.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

1 19,640.00 1 19,640.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริม การลงทุน 
ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

1 237,475.00 1 237,475.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2 210,000.00 2 210,000.00 

รวม 48 7,889,180.77 47 7,677,166.77 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  
 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประ 
มำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประ 
มำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประ 
มำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประ 
มำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประ 
มำณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

111.0 66.13 44.0 12.14 41.0 7.08 41.0 7.08 41.0 7.08 

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม
และคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

43.0 26.28 14.0 9.62 3.0 0.35 2.0 0.13 2.0 0.13 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

9.0 1.62 4.0 0.23 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริม การลงทุน ด้านการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

7.0 1.20 1.0 0.40 1.0 0.24 1.0 0.24 1.0 0.24 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.0 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7.0 0.84 4.0 0.61 2.0 0.21 2.0 0.21 2.0 0.21 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

25.0 2.56 7.0 0.58 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้     
    1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มท่าน้ า)หมู่ท่ี 1 
    2. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(คุ้มหนองมน)หมู่ที่ 1 
    3. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายโรงเรียนโนนส าราญ-ถนนลาดยาง)หมู่ที่ 2 
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตะวันออกบ้านนางสาวล าไพ(เมียฝรั่ง))หมู่ที่ 2 
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)หมู่ที่ 3 
    6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายหลัก-หน้าโรงเรียน)หมู่ท่ี 3 
    7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดินเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สายป่าช้า)หมู่ที่ 4 
    8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(เขาน้ าทิพย์-ดงอ้ายด า)หมู่ท่ี 5 
    9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยตลาดนัด) หมู่ที่ 7 
    10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ 6 
    11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สายไร่ผู้ใหญ่สมคิด) หมู่ที่ 6 
    12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายกกแจง-หลังวัด) หมู่ที่ 8 
    13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านลุงถม) หมู่ที่ 9 
    14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอสะพาน) หมู่ที่ 9 
    15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายเทพพนา-น้ าลาด)หมู่ท่ี 10 
    16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านพ่อคง)หมู่ที่ 10 
    17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อมต ารวจ)หมู่ที่ 11 
    18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)หมู่ที่ 11 
    19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าศาลาประชาคม-บ้านร าพัน พลทวี หมู่ที่ 12 
    20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน(เส้นไร่ผู้ใหญ่เพิ่ม-ป้าสมหมาย)หมู่ที ่12 
    21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยถ้ าหมานิล)หมู่ท่ี 13 
    22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยน้ าตกเทพทองค า)หมู่ท่ี 13 
    23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(ซอย7และรอบสระน้ าวังกวางซอย6)หมู่ที่ 14 
    24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตาหลัด)หมู่ที่15 
    25. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายยางหวัก)หมู่ที่ 15 
    26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายกิ่ง-นางนกน้อย)หมู่ที่ 16 
    27. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกภายในหมู่บ้าน(สายบ้านผญ.สุรีย์-นายเยี่ยม)หมู่ที่ 16 
    28. โครงการขุดลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 
    29. โครงการขุดลอกฝายตาก้อง(ช่วงหางฝาย)หมู่ที่ 10 
    30. โครงการเสริมหลังฝาย คสล.(บ้านป้าใจ)หมู่ท่ี 13 
    31. โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน(คุ้มบ้านพิมพ์)หมู่ที่ 2 
    32. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 
    33. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 
    34. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 
    35. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 
    36. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 
    37. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหลังใหม่ หมู่ที่ 7 
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    38. โครงการก่อสร้าถนนคสล.(ทางลงหินดาด)หมู่ที่ 6 
    39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มท่าน้ า) หมู่ที่ 1 
    40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก) หมู่ที่ 9 
    41. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (สายซับบอน) หมู่ที่ 11 
    42. โครงการวันผู้สูงอายุ 
    43. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต 
    44. โครงการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่,สงกรานต์ 
    45. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน 
    46. อุดหนุนคณะกรรมการจัดงานประเพณีส าคัญต่างๆ หมู่1-16 
    47. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮกุร หมู่1 11 และ13 
 
รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   

ยุทธศำสตร์ ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ รวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 41 36.94 70 63.06 111 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 4.65 41 95.35 43 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 11.11 8 88.89 9 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน ด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว 

1 14.29 6 85.71 7 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1 100 1 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 28.57 5 71.43 7 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 0 0.00 25 100 25 
รวม 47 23.15 156 76.85 203 

 

ข้อมูล ณ 06/10/256 
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ประเภทโครงกำร ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ รวม 
22.งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา ถนน 

37 34.58 70 65.42 107 

23.งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 100 0 0.00 3 
36.งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล 0 0.00 15 100 15 
46.งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร 0 0.00 10 100 10 
48.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 1 3.57 27 96.43 28 
52.การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 1 20.00 4 80.00 5 
59.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 0.00 4 100 4 

87.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

0 0.00 8 100 8 

91.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ 1 14.29 6 85.71 7 
100.งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูล 

0 0.00 1 100 1 

111.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต 1 20.00 4 80.00 5 
112.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 1 50.00 1 50.00 2 
118.งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-งานวางแผน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1 33.33 2 66.67 3 

120.งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-งานส ารวจออกแบบ 1 100 0 0.00 1 
128.งานส่งเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการการเกษตร 0 0.00 4 100 4 

รวม 47 23.15 156 76.85 203 
    ข้อมูล ณ 06/10/2560 
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ส ำนักกอง ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ รวม 
1.ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 3 5.36 53 94.64 56 
2.ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 0 0.00 2 100 2 
3.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

0 0.00 9 100 9 

4.ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

40 40.82 58 59.18 98 

5.ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

3 9.68 28 90.32 31 

6.ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านักสวัสดิการสังคม 1 14.29 6 85.71 7 
รวม 47 23.15 156 76.85 203 

 

ข้อมูล ณ 06/10/2560 
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รำยงำนยุทธศำสตร์อปท. ปี 2560 
อบต.บ้ำนไร่  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  

 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
  
  

1. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
2. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ฝายน้ าล้น ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สระ 
ฯลฯ 
3. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล 
4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ติกตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
  
  

1. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  

1. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน ด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว 
  

1. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 

2. พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. งานด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  

1. พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปี 2560 
อบต.บ้ำนไร่ 
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อบต.บ้ำนไร่ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(คุม้ท่าน้ า)หมู่ที่ 1 100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 
2013 

60 99,000.00 99,000.00 

2. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(คุม้หนองมน) 
หมู่ที่ 1 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 60 99,000.00 99,000.00 

3. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายโรงเรียนโนน
ส าราญ-ถนนลาดยาง)หมู่ที่ 2 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 
2013 

60 99,000.00 99,000.00 

4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(ซอยตะวันออกบ้าน
นางสาวล าไพ(เมียฝรั่ง))หมู่ที่ 2 

100 
หจก.ช านาญสิงห์ 
2014 

60 99,000.00 99,000.00 

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)
หมู่ที่ 3 

100 หจก.ธัญวราเทพ 60 99,000.00 99,000.00 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายหลัก-หน้า
โรงเรียน)หมู่ที่ 3 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร ่
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดินเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร(สายป่าช้า)หมู่ที่ 4 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 30 100,000.00 100,000.00 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขา้สู่พื้นที่การเกษตร
(เขาน้ าทิพย์-ดงอ้ายด า)หมู่ที่ 5 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร ่
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยตลาดนัด)หมู่ที่ 
7 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร ่
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(สายตะวันออกบ้าน)หมู่ที่ 6 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 60 99,000.00 99,000.00 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร(สายไรผู่้ใหญส่มคิด)หมู่ที่ 6 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 30 100,000.00 100,000.00 

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร(สายกกแจง-หลังวัด)หมู่ที่ 8 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 30 100,000.00 100,000.00 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(ซอยบ้านลุงถม)หมู่ที่ 9 

100 หจก.ธัญวราเทพ 60 99,000.00 99,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน)หมู่ที่ 9 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

60 99,000.00 99,000.00 

15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(สายเทพพนา-น้ าลาด)หมู่ที่ 10 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

60 99,000.00 99,000.00 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(สายบ้านพ่อคง)หมู่ที่ 10 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

60 99,000.00 99,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อม
ต ารวจ)หมู่ที่ 11 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 60 99,000.00 99,000.00 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)
หมู่ที่ 11 

100 
ร้านเทียะเนินสง่า 

60 99,000.00 99,000.00 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าศาลา 100 ร้านเทียะเนินสง่า 60 199,000.00 199,000.00 
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ประชาคม-บ้านร าพัน พลทวี หมู่ที ่12 

20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน(เส้น
ไรผู่้ใหญ่เพิ่ม-ป้าสมหมาย)หมู่ที่ 12 

100 
ร้านเทียะเนินสง่า 

30 100,000.00 100,000.00 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(ซอยถ้ าหมานิล)หมู่ที่ 13 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 
2013  

60 99,000.00 99,000.00 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
(ซอยน้ าตกเทพทองค า)หมู่ที่ 13 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
(ซอย7และรอบสระน้ าวังกวางซอย6)หมู่ที่ 14 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

30 100,000.00 100,000.00 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตา
หลัด)หมู่ที1่5 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

60 199,000.00 199,000.00 

25. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร(สายยางหวัก)หมู่ที่ 15 

100 
หจก.ธัญวราเทพ 

30 100,000.00 100,000.00 

26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายกิ่ง-
นางนกน้อย)หมู่ที่ 16 

100 
ร้านเทียะเนินสง่า 

60 99,000.00 99,000.00 

27.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกภายใน
หมู่บ้าน (สายบา้นผญ.สุรีย-์นายเยีย่ม)หมู่ที่ 16 100 ร้านเทียะเนินสง่า 30 100,000.00 100,000.00 

28. โครงการขดุลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 100 
หจก.วิชิตวิศวกรรม
โยธา 

30 199,000.00 199,000.00 

29. โครงการขดุลอกฝายตาก้อง(ช่วงหางฝาย)หมู่ที่ 
10 

100 หจก.ธัญวราเทพ 30 100,000.00 100,000.00 

30. โครงการเสริมหลังฝาย คสล.(บ้านป้าใจ)หมู่ที่ 
13 

100 
หจกซช านาญสิงห์ 
2014 

30 99,000.00 99,000.00 

31. โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน(คุ้ม
บ้านพิมพ์)หมู่ท่ี 2 

100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร ่
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

32. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 

100 
หจก.นุสนธิ์กิจ
ก่อสร้าง 

210 2,399,356.77 2,399,356.77 

33. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร ่
2013 

60 199,000.00 199,000.00 

34. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 100 
 หจก.นารีรตัน์ 
1987  

60 199,000.00 199,000.00 

35. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 100 
นายค าสิงห์  พิมพ์
ทวด 

30 99,000.00 99,000.00 

36. โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 4 100 
หจก.ช านาญสิงห์ 
2014 

60 199,000.00 199,000.00 

37. โครงการต่อเตมิศาลาประชาคมหลังใหม่  
หมู่ที่ 7 

100 
หจก.นารีรตัน์ 
1987 

60 199,000.00 199,000.00 

38. โครงการก่อสร้าถนนคสล.(ทางลงหินดาด) 
หมู่ที่ 6 

100 ร้านเทียะเนินสง่า 60 99,000.00 99,000.00 

39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มท่าน้ า) หมู่ที่ 1 100 
หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 
2013 

30 100,000.00 100,000.00 

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก)  100 หจก.ขวัญใจบ้านไร่ 30 100,000.00 100,000.00 
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หมู่ที่ 9 2013 

41. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก  
(สายซับบอน) หมู่ที่ 11 

100 หจก.ธัญวราเทพ 30 100,000.00 100,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

42. โครงการวันผู้สูงอาย ุ 100 1 26/2560 1 16,500.00 16,500.00 

43. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

100 1 25/2560 2 36,960.00 36,960.00 

    2 49/2560 5 81,235.00 81,235.00 

44. โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 0 1 44/2560 7 44,114.00 0.00 

    2 45/2560 5 131,200.00 0.00 

    3 131/2560 7 2,700.00 0.00 

    4 129/2560 7 12,000.00 0.00 

    5 130 7 22,000.00 0.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน สังคมกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 

45. โครงการป้องกันแกไ้ขอุบตัิเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม,่สงกรานต์ 

100 1 52/2560 4 14,040.00 14,040.00 

    2 46/2560 5 5,600.00 5,600.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม กำรลงทุน ด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเท่ียว 

46. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอก
กระเจียวบาน 

100 1 48/2560 3 35,975.00 35,975.00 

    2 47/2560 3 201,500.00 201,500.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภมูิปัญญำท้องถิ่น 

47. อุดหนุนคณะกรรมการจัดงานประเพณีส าคญั
ต่างๆ หมู ่1 - 16 

100 1 138/650 1 160,000.00 160,000.00 

48. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่
ดอกผึ้งของชาวญัฮกุร หมู ่1  หมูท่ี่ 11  และหมู่ที่ 
13 

100 1 137/649 4 50,000.00 50,000.00 

รวม 7,889,180.77 7,677,166.77 

 

ข้อมูล ณ 06/10/2560 
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4.4  รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติ อบต.บ้ำนไร่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ  มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มทา่น้ า)หมู่ท่ี 1 เงินสะสม 100,000.00 99,000.00 172/2560 11/05/2560 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(คุ้มหนองมน)หมู่ที่ 1 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 175/2560 15/05/2560 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายโรงเรยีนโนนส าราญ-
ถนนลาดยาง)หมู่ที่ 2 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 191/2560 01/06/2560 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตะวันออกบ้านนางสาว
ล าไพ(เมียฝรั่ง))หมู่ที่ 2 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 190/2560 01/06/2560 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)หมู่ที่ 3 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 186/2560 24/05/2560 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สายหลัก-หน้าโรงเรียน)หมู่
ที่ 3 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 234/2560 16/08/2560 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดินเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร(สายป่าช้า)หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 223/2560 04/08/2560 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูพ่ื้นท่ีการเกษตร(เขาน้ า
ทิพย์-ดงอ้ายด า)หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 237/2560 18/08/2560 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยตลาดนดั)หมู่ที่ 7 เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 230/2560 16/08/2560 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
ตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ 6 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 176/2560 15/05/2560 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร(สายไรผู่้ใหญส่มคดิ) หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 219/2560 03/08/2560 
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12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูพ่ื้นที่การเกษตร(สาย
กกแจง-หลังวัด)หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 221/2560 04/08/2560 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านลุง
ถม)หมู่ที่ 9 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 168/2560 08/05/2560 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอสะพาน)
หมู่ที่ 9 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 167/2560 08/05/2560 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายเทพ
พนา-น้ าลาด)หมู่ที่ 10 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 156/2560 21/04/2560 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านพ่อ
คง)หมู่ที่ 10 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 157/2560 21/04/2560 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อมต ารวจ)หมู่ที่ 
11 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 153/2560 19/04/2560 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)หมู่ที่ 11 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 154/2560 19/04/2560 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าศาลาประชาคม-
บ้านร าพัน พลทวี หมู่ที่ 12 

เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 174/2560 15/05/2560 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน  (เส้นไรผู่้ใหญ่
เพิ่ม-ป้าสมหมาย)หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 224/2560 04/08/2560 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยถ้ าหมา
นิล)หมู่ที่ 13 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 195/2560 07/06/2560 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยน้ าตก
เทพทองค า)หมู่ที่ 13 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 233/2560 16/08/2560 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก(ซอย7และ
รอบสระน้ าวังกวางซอย6)หมู่ที่ 14 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 222/2560 04/08/2560 
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24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตาหลดั)หมู่ที1่5 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 149/2560 12/04/2560 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูพ่ื้นที่การเกษตร(สาย
ยางหวัก)หมู่ที่ 15 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 235/2560 17/08/2560 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายกิ่ง-นางนก
น้อย)หมู่ที่ 16 

เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 182/2560 22/05/2560 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้าน ผญ.สรุีย-์นายเยีย่ม) หมู่ที่ 16 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 220/2560 03/08/2560 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 42/2560 29/11/2559 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกฝายตาก้อง(ช่วงหางฝาย)หมู่ที่ 10 เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 217/2560 03/08/2560 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเสรมิหลังฝาย คสล.(บ้านป้าใจ)หมู่ที่ 13 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 201/2560 21/06/2560 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมูบ่้าน(คุ้มบ้านพิมพ์)
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 236/2560 18/08/2560 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่
ที่ 7 

เงินงบประมาณ 3,600,000.00 2,399,356.77 1/2560 28/12/2559 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 155/2560 21/04/2560 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 181/2560 22/05/2560 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมูท่ี่ 16 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 180/2560 22/05/2560 
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36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที่ 4 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 165/2560 05/05/2560 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหลังใหม่  หมู่ที่ 7 เงินงบประมาณ 200,000.00 199,000.00 241/2560 22/08/2560 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าถนนคสล.(ทางลงหินดาด) หมู่ที่ 6 เงินงบประมาณ 100,000.00 99,000.00 187/2560 26/05/2560 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มทา่น้ า) หมู่ที่ 1 เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 231/2560 16/08/2560 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก) หมู่ที่ 9 เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 232/2560 16/08/2560 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (สายซับ
บอน)  หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 218/2560 03/08/2560 

42. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ เงินงบประมาณ 150,000.00 16,500.00 26/2560 11/04/2560 

43. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต เงินงบประมาณ 150,000.00 36,960.00 25/2560 03/04/2560 

  81,235.00 49/2560 29/03/2560 

44. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ เงินงบประมาณ 300,000.00 44,114.00 44/2560 23/03/2560 

  131,200.00 45/2560 23/03/2560 

  2,700.00 131/2560 24/03/2560 
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  12,000.00 129/2560 24/03/2560 

  22,000.00 130 24/03/2560 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดั
ระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันแก้ไขอุบัตเิหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่น ปีใหม่,สงกรานต ์

เงินงบประมาณ 50,000.00 14,040.00 52/2560 10/04/2560 

  5,600.00 46/2560 10/04/2560 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริม 
การลงทุน ด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียว
บาน 

เงินงบประมาณ 400,000.00 35,975.00 48/2560 29/03/2560 

  201,500.00 47/2560 29/03/2560 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการจดังานประเพณีส าคัญตา่งๆ  
หมู1่-16 

เงินงบประมาณ 160,000.00 160,000.00 138/650 11/04/2560 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่ดอกผึ้งของ
ชาวญัฮกุร  หมู1่  ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 

เงินงบประมาณ 50,000.00 50,000.00 137/649 11/04/2560 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ปี 2560 
อบต.บ้ำนไร่  อ. เทพสถิต   จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

111.0 54.68 66,132,000 66.99 44.0 59.46 12,140,000 51.50 41.0 85.42 7,075,356.77 89.68 41.0 87.23 7,075,356.77 92.16 41.0 87.23 7,075,356.77 92.16 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

43.0 21.18 26,276,000 26.62 14.0 18.92 9,616,800 40.80 3.0 6.25 346,709 4.39 2.0 4.26 134,695.00 1.75 2.0 4.26 134,695 1.75 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

9.0 4.43 1,615,000 1.64 4.0 5.41 230,000 0.98 1.0 2.08 19,640 0.25 1.0 2.13 19,640.00 0.26 1.0 2.13 19,640 0.26 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม การลงทุน ด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว 

7.0 3.45 1,200,000 1.22 1.0 1.35 400,000 1.70 1.0 2.08 237,475 3.01 1.0 2.13 237,475.00 3.09 1.0 2.13 237,475.00 3.09 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

1.0 0.49 100,000 0.10 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

7.0 3.45 845,000 0.86 4.0 5.41 610,000 2.59 2.0 4.17 210,000 2.66 2.0 4.26 210,000.00 2.74 2.0 4.26 210,000 2.74 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

25.0 12.32 2,557,000 2.59 7.0 9.46 575,000 2.44 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 203.0   98,725,000   74.0   23,571,800   48.0   7,889,180.77   47.0   7,677,166.77   47.0   7,677,166.77 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2560 – 30  กันยายน  2560) โดยอาศัยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนด
ไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดด้ังนี้  

5.1  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 (1)  การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไรด่ าเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 
 (2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ใช้แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่มีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รวม
ทั้งสิ้น (3 ปี)  548  โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 271,655,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนห้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เฉพาะปี พ.ศ. 2560 มี  196  โครงการ งบประมาณ 93,985,000 บาท  (เก้าสิบสาม
ล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 56 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2560 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
  -  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 
26  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  2  โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  23 
โครงการ โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 – 83.00  

- ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง      
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 14 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  3   โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการทั้ง  8   โครงการ  โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80.42 - 95.00 

- ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน      
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  1  โครงการ  ยังไม่ได้
ด าเนินการทั้ง   3  โครงการ 

- ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร  และกำรท่องเที่ยว  มีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80.42 - 95.00 
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- ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น  -  โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการทั้ง - โครงการ 

- ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  มีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ  

- ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 
7 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  6  โครงการ โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 – 86.88 

5.2   ปัญหำและอุปสรรค 
(1)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบ

ประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์  พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไรท่ี่จะต้องท าการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพื้นที่ 

(2) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรูสึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้ง
ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนด าเนินงานไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ท า
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางครั้งการด าเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  

5.3  ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
(1) ในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ควรประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้
ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ด าเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ด าเนินงานอีกทางหนึ่ง  

(2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบ้านไร่ อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรังที่ใช้
ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อเวลา
ฝนตกท าให้ถนนที่ลงดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก 

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดท าโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(4) ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมระงับเหตุแล้ว 
ควรมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุหรือการหลีกเลี่ยงเหตุที่จะท าให้เกิดสาธารณภัย 
พร้อมทั้งควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุสาธารณภัยควบคู่กัน
ไปด้วย 

(5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ
หรือกิจกรรมให้สอดคลองกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกิน
ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ที่จะด าเนินการได้ จะท าให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิด
ความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
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ภำคผนวก 
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แบบที ่1  แบบก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง : แบบที ่1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่
โดยจะท าการติดตามและประเมินผล   หลังจากทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไรไ่ด้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่..……….… 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีติดตำมและประเมินผล ……….……….…………….… ปีงบประมำณ พ.ศ. …………….… 
 
 

 ประเด็นกำรประเมิน 
กำรด ำเนินกำร 

ผลกำรประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น    
1.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

2.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

3.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น    
7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
   

8.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

   

9.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น    
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่    
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แบบที ่2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค ำชี้แจง : แบบที ่2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ.…… 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ไตรมาสที ่1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม)  
  ไตรมาสที ่3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที ่2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. ………….………………….………) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปีที ่1  พ.ศ. ………….…… ปีที ่2  พ.ศ. ………….…… ปีที ่3  พ.ศ. ………….…… รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

        

2.  ด้านเศรษฐกิจ         
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม         
4.  ด้านการศึกษา  

กีฬา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

        

5.   ด้านสาธารณสุข         
6.  ด้านสังคม/ชุมชน/

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
บรรเทาสาธารณภยั 

        

7.  ด้านระบบบริหาร
และการบริการ 

        

รวม         
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
.............................................................................................................................................................................................................. 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
โครงกำรที่ปรำกฏ
อยู่ในแผนพัฒนำ  

(ปี พ.ศ. ……) 

โครงกำรที่
อนุมัติตำม
ข้อบัญญัติฯ 

โครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำรตำม

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

รวมโครงกำรที่
ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

1.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน       
2.  ด้านเศรษฐกิจ       
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม       
4.  ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      

5.   ด้านสาธารณสุข       
6.  ด้านสังคม/ชุมชน/การรักษา

ความสงบเรียบร้อยและบรรเทา
สาธารณภัย 

      

7.  ด้านระบบบริหารและการ
บริการ 

      

รวม       
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

ส่วนที ่3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
5. โครงกำรทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี ………….……… 
 

ล ำดั
บที ่

ประเภทรำยจ่ำย / โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำยแล้ว 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

รวม 
     

 

ผลกำรติดตำมและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
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แบบที ่3  แบบติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ค ำชี้แจง : แบบที ่3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไรต่ามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  
 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………….…องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร…่…….…………….……………… 

2. วัน/เดือน/ปีทีต่ิดตำมและประเมินผล ……….…………….……………ปีงบประมำณ พ.ศ. …………….…………. 

ส่วนที ่2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
3. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรทีป่รำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรทีไ่ด้ปฏิบัติตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณฯ 

ที ่ ประเภทรำยจ่ำย / โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนนิกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

ได้รบัจดัสรร เบกิจ่ำย 

ยุทธศำสตร์ที่ …….. : …………………………………………………………………….. 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

รวมท้ังสิ้น  ……….……  รำยกำร 
     

 
ผลกำรติดตำมและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….………
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4. กำรประเมินผลโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. …………………..… 
ครั้งที่ ………  :  รอบเดือน……………………………………………… 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่  อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ชื่อโครงกำร เลขที่ฎีกำ ชื่อคู่สัญญำ วิธีกำร
จัดซ้ือ 

วันที่เริ่มสัญญำ ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

ได้รับ
จัดสรร  
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ตัวชี้วัด / เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

ยุทธศำสตร์ที่ …….. : …………………………………………………………………….. 
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แบบที่ 4  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

ค ำชี้แจง  แบบที่ 4 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสุดการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     ไมจบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

 อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................... 
 

ส่วนที ่2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร ่

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการ ……….…………….……………………….…………….…………….………………  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบที่ 4/1  แบบประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 

ค ำชี้แจง  แบบที่ 4/1 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไรใ่นภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     ไมจบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

 อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................... 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร ่

1.1 ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่1 : ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  

 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

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

...................................................................................................................................................................................................... 
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2.2  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่2 : ด้ำนพัฒนำสังคม
และคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

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

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

2.3  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่3 : ด้ำนกำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

....................................................................................................................................................................................................... 
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2.4  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่4 : ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 

 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
2.5  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่5 : ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

....................................................................................................................................................................................................... 
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2.6  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่6 : ด้ำนศิลปะ  
วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
2.7  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่7 : ดำ้นกำรเมืองกำร

บริหำร  
 

ควำมพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

....................................................................................................................................................................................................... 
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. ส่วนที ่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ในภำพรวม 
 

ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เช่น การแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนต่าง ๆ การท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  การให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่เป็นต้น  มากน้อยเพียงใด 

 

ควำมพึงพอใจ พอใจ 
มำกที่สดุ 

พอใจ 
มำก 

พอใจ 
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่พอใจ 

1) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชน

ทราบ 
     

5) การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
     

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชนทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณในความกรุณาทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

                                                           คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ                  
                                                                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
 
 
 


