


 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการเยี่ยมบานยามเย็น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 



 
คํานํา 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการจัดทําโครงการเยี่ยมยามเย็น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเปนการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับหลักการบริหารงานของสวน

ราชการ หลักการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหขาราชการ ประชาชนเขาใจในการดําเนินงานของหนวยงาน

ราชการใหมีความโปรงใส 

รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการเยี่ยมยามเย็น 

ไดแก รายละเอียดโครงการ แผนข้ันตอนการดําเนินการ งบประมาณ การประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน สรุปปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของประชาชน ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการโครงการใน

ปงบประมาณตอไป 

 

 สํานักปลัด 

                   เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

รายละเอียดโครงการ          1 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการ         7 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน       8 

ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

รูปภาพโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เย่ียมบานยามเย็น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
----------------------------------- 

1.ช่ือโครงการ  เยี่ยมบานยามเย็น 
แผนงาน  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรจังหวัด 

เพชรบุรี การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองไดดวยศาสตรพระราชา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.๒๕๕3 ไดกําหนดแนวทาง การบริหารราชการ

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน

เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย

อํานาจภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ซ่ึงทางรัฐบาลกลางไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมท้ังแถลงนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอสภาฯ 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้   

 ๑.๑ พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศนและมุง

ผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหบทบาทและ

ภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสมกับสถานการณ ท้ังการดูแล

พ้ืนท่ีการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

 ๑.๒ เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะ

ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และระบบการบริหารงานใหมท่ีมี

ความยืดหยุนคลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมากข้ึน ท้ังในรูปแบบการเพ่ิม

ศูนยบริการครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการท่ีหลากหลายข้ึน และการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ

ศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการ

และหนวยงานของรัฐ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ 

 



-๒- 

 ๑.๓ พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ี

สามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคงบนพ้ืนฐานของความรู

ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน   

๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหดีข้ึน เพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี  โดยเฉพาะขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐระดับตน ซ่ึงจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีเพียงพอแกการดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว และ

สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ 

 ๑.๕ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของ

รัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหขาราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของ

ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผย

บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงระดับสูง และตําแหนงท่ีมีอํานาจ

มาก รวมท้ังบุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพ่ือความโปรงใสของผูดํารงตําแหนงทางการเหลานี้ และ

เปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใชควบคู

กับการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสราง

คานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต ความเสมอภาคเทาเทียมกันและความถูกตองชอบธรรม 

 ๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวมท้ังสงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง ซ่ึงโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ 

ควรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของ

ทองถ่ิน ใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนฐานสําคัญใน

การสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการ

บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดท่ีเหมาะสม และมีระบบ

บริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพพรอมรองรับภารกิจและใหบริการท่ีดีแกประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมาย

เก่ียวกับการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติเปนหลักการไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองทองถ่ิน 

 ๑.๗ พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม เปดเผยขอมูลขาวสาร 

ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 

 



-๓- 

 ๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมกําหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและทองถ่ิน รวมท้ังใหประชาชนมีโอกาสแสดง

ประชาทัศนในประเด็นสําคัญตางๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติท่ีบรรลุเปาหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวม

เสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไขและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 ๑.๙ สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการท่ี

โปรงใส และสนับสนุนใหภาคเอกชนยึดม่ันในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ฝาย รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม โดยการคุมครอง

ผูบริโภค เพ่ือสรางความเปนธรรม ตลอดจนปองกันการผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและทางออม  

 ซ่ึงจากแนวทางดังกลาวทําใหเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการโดยมีเปาประสงค ๘ ประการ คือ 

 ๑. ตองใหประชาชนเปน “ศูนยกลาง” ในการทํางาน โดยตองรับฟงความคิดเห็น ตอบสนองความ

ตองการและอํานวยประโยชน ลดข้ันตอนและภาระในการติดตอของประชาชน มีระบบการแกไขปญหา และรับ

เรื่องราวรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในยามมีปญหาและความ

เดือดรอน 

 ๒. ปรบัเปลี่ยนบทบาทของระบบราชการใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ไมเปนผูดําเนินการ

เสียเองหรือคงมีอํานาจมากเกินไป รวมท้ังตองมีขนาดกําลังคนและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ไมพยายามเขา

แทรกแซงและขยายตัวเกินไปจนเปนภาระของประเทศหรือมีผลกระทบตอภาคสวนอ่ืนและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

 ๓. ประสานการทํางานกับผูบริหารราชการแผนดิน ฝายการเมือง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ 

สามารถใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายอยางมีเหตุผล ตั้งม่ันในความถูกตองเปนกลาง ปราศจาก

อคติ และอยูบนพ้ืนฐานของหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ยังควรตองใหการยอมรับและไมเขาไปแทรกแซง

บทบาทและอํานาจหนาท่ีซ่ึงกันและกัน 

 ๔. มีความพรอมและทัศนคติในการทํางานเปนทีม สามารถสรางเครือขายรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ใน

สังคม รวมท้ังยังตองสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานภายในระบบราชการเองในทุกระดับเขาดวยกัน 

 ๕. มีขีดความสามารถในการรับรู เรียนรู มองไปขางหนาและคาดการณลวงหนา มีความยืดหยุนคลองตัว 

รวดเร็ว สามารถคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม (agility) รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนและ

ปรับตัวไดอยางราบรื่นเหมาะสม ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของสภาพแวดลอม 

 ๖. สรางระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและความเชื่อม่ันศรัทธา 

เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ รวมท้ังตองมีความรับผิดชอบตอสังคม เปน

แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ไมใชเปนผูสรางปญหาหรือภาระ  แกสังคมเสียเอง 

 ๗. มีความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางคุณคาตอสังคม ในการทํางานและการตัดสินใจตองอาศัย

ขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง แนนอน และทันกาล โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการทํางาน 

รวมท้ังตองมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได 
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 ๘. แสวงหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ คานิยมและกระบวนทัศนอัน

เหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ตลอดจนทําใหบุคลากรในระบบราชการตั้งม่ันอยูในศักดิ์ศรี

และจรรยา สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนจากหนาท่ีทางการงาน ไมแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือ

ผูอ่ืนในทางมิชอบ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการขางตน ก.พ.ร. กําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ี

สําคัญ ๔ ดาน คือ 

๑. ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชน

ท่ีมีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 ๒. ปรับปรุงรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสราง

เครือขายกับฝายตางๆ รวมท้ังเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 ๓. มุงสูการเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ ในการเรียนรู     

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ  

 ๔. สรางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปรงใส ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังทําให

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม 

 ประกอบกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ  บานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม

แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระบบราชการ

มากข้ึน รวมท้ังเปนชองทางในการสื่อสาร รับฟงความคิดเห็นจากชาวบานในเวทีประชาคมในการสะทอนการ

ทํางานของ อบต. ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ซ่ึงเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอยูใกลชิดกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําโครงการนี้ ข้ึน เพ่ือเปนการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลรายครัวเรือนท่ีเปนขอมูล

นอกเหนือจากแบบสํารวจ จปฐ. และ กชช ๒ ค เพ่ือรวบรวมและนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนฐานขอมูลตําบล 

และใชเปนขอมูลในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน และแผนพัฒนาตําบลสามป รวมท้ังลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ปญหาและความตองการ พบปะพูดคุยกับชาวบานเปนรายครัวเรือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และอํานวยความ

สะดวกในการใหบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือดําเนินการลงพ้ืนท่ีสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรายครัวเรือนท่ีเปนขอมูลนอกเหนือจากแบบ
สํารวจ จปฐ. และ กชช ๒ ค เพ่ือรวบรวมและนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนฐานขอมูลตําบล 
 ๒. เพ่ือดําเนินการลงพ้ืนท่ีพบปะพูดคุยกับชาวบานในตําบล รับฟงปญหาและความตองการของชาวบาน 
และสะทอนความคิดเห็นของชาวบานจากการทํางานของ อบต. เพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานตอไป 
จํานวนครัวเรือนไมนอยกวา 70% 
 ๓. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลรายครัวเรือน ขอมูลปญหาและความตองการสําหรับบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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 4. เพ่ือเผยแพรเอกสารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 5. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

๔. เปาหมาย 
 ๑. ครัวเรือนในตําบลไรโคก ไมนอยกวา 70% 
 ๒. ฐานขอมูลตําบลไรโคก 
 ๓. ฐานขอมูลปญหาและความตองการของประชาชน 

๕. แผนดําเนินงาน 
 ระยะท่ี ๑  ข้ันเตรียมการ    ตั้งแต ธ.ค.64 – ม.ค.65 
 ระยะท่ี ๒  ข้ันดําเนินการ    ตั้งแต ม.ค.65 – ก.พ.65 
 ระยะท่ี ๓  ข้ันประเมินผลและสรุปโครงการ  ตั้งแต มี.ค.65 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประชุมซักซอมผูเก่ียวของใหเขาใจถึงรายละเอียดโครงการ/แผนงาน 
 ๓. ตั้งคณะทํางาน 
 ๔. ประชาสัมพันธโครงการ 
 ๕. ประสานงานแจงกําหนดการ พรอมเตรียมการ 
 ๖. ดําเนินการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูล 
 ๗. นําขอมูลท่ีไดมาคัดกรอง จําแนก และจัดทําเปนฐานขอมูลตําบลไรโคก ฐานขอมูลปญหา 

และความตองการของประชาชน 
๘. สรุปประเมินผล ปดโครงการ 

๗. ระยะเวลา 
 

รายละเอียด
กิจกรรม 

เดือน 
ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เขียนโครงการขอ
อนุมัต ิ

  /          อบต.ไรโคก 

ประชุมซักซอม
คณะทํางาน 

  /           

แตงตั้งคณะทํางาน   /           
ประชาสมัพันธ   / /          
ประสานและแจง
เปาหมาย 

  / /          

ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมลู    / /         
คัดกรอง จําแนก 
และจัดทําฐานขอมูล 

   / /         

สรุปผลงาน      /        
ประเมินผล      /        
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๘. สถานท่ีดําเนินการ 
 ครัวเรือนในตําบลไรโคก หมูท่ี ๑ – หมูท่ี ๖ ไมนอยกวา 70% 
๙. งบประมาณ 
 จายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รายจาย งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) ประเภทรายจาย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการเยี่ยมบานยามเย็น งบประมาณตั้งไว 3,๐๐๐ บาท (-หนึ่งพันบาทถวน-) 
๑๐. การประเมินผล 
 ใชแบบประเมินโดยใหครัวเรือนเปาหมายเปนผูประเมิน 

๑๑. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ประชาชนพึงพอใจในการบริการเชิงรุกของ อบต. 
 ๒. องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีฐานขอมูลตําบล เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีฐานขอมูลปญหาและความตองการของประชาชน เพ่ือใชใน
การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และทุกสวนราชการ 

๑๓. ผูเขียน 
     (ลงชื่อ)    สิบเอก 
                   (จิรุตถ  ปนคง) 
              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
14. เสนอโครงการ 
     (ลงชื่อ)  
                      (นางธาวินี ชาววงศจันทร) 
                                                          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาราชการแทน     
                                                                         หัวหนาสํานักปลัด 

๑5. ผูเห็นชอบโครงการ 

     (ลงชื่อ)   
                               (นางณัฐฐิญา  แปนไทย) 
              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

๑6. ผูอนุมัติโครงการ 

     (ลงชื่อ)   
                              (นายสมิง  คงประเสรฐิ) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 



 

 

 

 

4. ประชาสัมพันธโครงการ 

5. ประสานงานแจงกําหนดการ พรอมเตรียมการ 

6. ประสานงานแจงกําหนดการ พรอมเตรียมการ 

7. ประสานงานแจงกําหนดการ พรอมเตรียมการ 

8. ประสานงานแจงกําหนดการ พรอมเตรียมการ 

 

-7- 

 

แผนผังขั้นตอนการดาํเนินการโครงการ 
 
 
 

1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
 
 

 
2. แตงตั้งคณะทํางาน 

 
 

3. ประชุมซกัซอมผูเกี่ยวของในการดําเนินโครงการฯ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ 

โครงการเยีย่มยามเย็น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการเยี่ยมยาม

เย็น ซ่ึงเปนการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับหลักการบริหารงานของสวนราชการ หลักการมีสวนรวมของ

ประชาชน เพ่ือใหขาราชการ ประชาชนเขาใจในการดําเนินงานหนวยงานราชการใหมีความโปรงใส โดยมี

รายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

2. ประชากรเปาหมาย 

3. ขนาดกลุมตัวอยาง 

4. วิธีการสุมตัวอยาง 

5.เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

       ขอมูลท่ีใชในการประเมินครั้งนี้คือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูเขารวมโครงการ

เยี่ยมยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีไดรับแบบสอบถามซ่ึงมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ประชากรเปาหมาย 

      ประชากรเปาหมายสาํหรับการประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการโครงการท่ี องคการบริหารสวน

ตําบลไรโคกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ประชาชนท่ีเขารวมโครงการเยี่ยมยามเย็น หมูท่ี 1 - 6 

จํานวน 1,005 ครัวเรือน 

3. ขนาดกลุมตัวอยาง 

      องคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยประมาณท่ี 70% ของครัวเรือน

ประชากรในตําบลไรโคก ดังนั้นกลุมตัวอยางของครัวเรือนไมนอยกวา 704 ครัวเรือน 

4. วิธีการสุมตัวอยาง 

      การสุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณแบบสอบถาม 
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5. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

      เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยศึกษาจาก

เอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดตอเดือน 

6. จํานวนเด็กอายุ 2-4 ขวบ ท่ีอาศัยภายในบาน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยภายในบาน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยภายในบาน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยภายในบาน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา (COVID 19) 

 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับโครงการท่ีตองการให อบต.ดําเนินการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีตอโครงการขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ใหคาน้ําหนักความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการท่ี องคการบริหารสวน

ตําบลไรโคกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการออกแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามและให

ผูเขารวมโครงการฯ เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวนไมนอยกวา 704 คน 
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6. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรม 

GOOGLE FROM ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก อัตราสวนรอยละ (Percentage) 

คาความถ่ี (Frequency) เพ่ือวัดคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการ

พรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

โครงการขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินผล 

สําหรับขอมูลระดับความพึงพอใจ ไดทําการหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเปนรายกลุม โดยกําหนด

เกณฑความคิดเห็นพิจารณาคาเฉลี่ยแตละระดับแบบองเกณฑ (Criterion Reference) 5 ระดับ การกําหนด

เกณฑจะตองใหทุกระดับมีชวงคะแนนเทากัน เปนคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน ต่ําสุดคือ 1 คะแนน ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ดวยการจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในประเภทเดียวกัน จากนั้น

วิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ท้ังหมดจํานวน 725 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 725 คน      

คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลสรุปแบบสอบถาม 

โครงการเยีย่มบานยามเยน็ 

ประจะปงบประมาณ 2565 

 

หมูที ่ จํานวนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม 
1 104 
2 92 
3 169 
4 124 
5 182 
6 54 

รวม 725 
 

 

 

ครัวเรือนท้ังหมด 1,005  ครัวเรือน 

ครัวเรือนท่ีเก็บขอมูล    725  ครัวเรือน 

คิดเปน รอยละ     725 X 100   =  72.14 % 

                                   1,005   



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 1 บานไรโคก 

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

1. เพศ 

- ชาย 46.20 % 

- หญิง 53.80 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป - 

- 21-30 ป 1.00 % 

- 31-40 ป 8.70 % 

- 41-50 ป 19.20 % 

- 51-60 ป 25.00 % 

- มากกวา 60 ป 46.20 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 73.10 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 7.70 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 7.70 % 

- ปวช. 1.90 % 

- ปวส./อนุปริญญา 1.00 % 

- ปริญญาตรี 7.70 % 

- อ่ืนๆ 1.00 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 49.00 %   - ทําไร 6.70 % 

- เลี้ยงสัตว -    - รับราชการ 2.90 % 

- รัฐวิสาหกิจ -    - รับจาง 13.50 % 

- คาขาย 6.70 %    - อ่ืนๆ  21.20 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 60.60 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 34.60 % 

- 20,001 – 30,000 บาท 4.80 % 

- มากกวา 30,000 บาท - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 29 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 81 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  6  คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 2 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 167 ตัว 

- แมว 79 ตัว 

- วัว , ควาย 582 ตัว 

- ไก 128 ตัว 

- เปด 5 ตัว 

- หาน 2 ตัว  

- หมู 30 ตัว 

- อ่ืนๆ 55 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

- วัคซีนปองกันโรค 



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 2 บานกวย 

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

1. เพศ 

- ชาย 43.50 % 

- หญิง 56.50 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป - 

- 21-30 ป 6.50 % 

- 31-40 ป 5.40 % 

- 41-50 ป 27.20 % 

- 51-60 ป 25.00 % 

- มากกวา 60 ป 35.90 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 63.00 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 9.80 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 14.10 % 

- ปวช. -  

- ปวส./อนุปริญญา 1.10 % 

- ปริญญาตรี 12.00 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 35.90 %   - ทําไร 4.30 % 

- เลี้ยงสัตว 1.10 %   - รับราชการ 6.50 % 

- รัฐวิสาหกิจ 1.10 %   - รับจาง 30.40 % 

- คาขาย 2.20 %   - อ่ืนๆ  18.50 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 65.20 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 29.30 % 

- 20,001 – 30,000 บาท 3.30 % 

- มากกวา 30,000 บาท 2.20 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 19 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 50 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  4 คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 0 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 127 ตัว 

- แมว 138 ตัว 

- วัว , ควาย 247 ตัว 

- ไก 73 ตัว 

- หมู 14 ตัว 

- อ่ืนๆ 18 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

- อยากใหอบต. มีการจัดอบรมอาชีพใหกับประชาชน 
 

 



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 3 บานนาน้ําพุ 

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

1. เพศ 

- ชาย 50.90 % 

- หญิง 49.10 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป 0.60 % 

- 21-30 ป 2.40 % 

- 31-40 ป 7.70 % 

- 41-50 ป 28.40 % 

- 51-60 ป 28.40 % 

- มากกวา 60 ป 32.50 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 61.54 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 14.20 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 12.43 % 

- ปวช. 4.73 % 

- ปวส./อนุปริญญา 2.37 % 

- ปริญญาตรี 4.14 % 

- อ่ืนๆ 0.59 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 29.60 %    - ทําไร 1.80 % 

- เลี้ยงสัตว 5.90 %    - รับราชการ 3.00 % 

- รัฐวิสาหกิจ -     - รับจาง 29.00 % 

- คาขาย 19.50 %    - อ่ืนๆ  11.20 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 64.50 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 29.60 % 

- 20,001 – 30,000 บาท 4.70 % 

- มากกวา 30,000 บาท 1.20 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 52 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 102 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  14  คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 7 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 180 ตัว 

- แมว 138 ตัว 

- วัว , ควาย 702 ตัว 

- ไก 457 ตัว 

- เปด - ตัว 

- หาน - ตัว  

- หมู - ตัว 

- อ่ืนๆ 251 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

- อยากใหสรางอาชีพใหกับประชาชน 



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 4 บานแหลมทอง 

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

1. เพศ 

- ชาย 49.20 % 

- หญิง 50.80 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป - % 

- 21-30 ป 0.80 % 

- 31-40 ป 10.48 % 

- 41-50 ป 16.94 % 

- 51-60 ป 18.55 % 

- มากกวา 60 ป 53.23 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 70.97 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 7.26 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.06 % 

- ปวช. 2.42 % 

- ปวส./อนุปริญญา 2.42 % 

- ปริญญาตรี 8.06 % 

- อ่ืนๆ 0.81 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 21.00 %     - ทําไร 2.40 % 

- เลี้ยงสัตว 4.80 %    - รับราชการ 5.60 % 

- รัฐวิสาหกิจ -     - รับจาง 31.50 % 

- คาขาย 13.7  %    - อ่ืนๆ  21.00 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 76.61 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 17.74 % 

- 20,001 – 30,000 บาท 4.03 % 

- มากกวา 30,000 บาท 1.61 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 22 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 82 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  4  คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 1 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 113 ตัว 

- แมว 102 ตัว 

- วัว , ควาย 124 ตัว 

- ไก 130 ตัว 

- เปด 4 ตัว 

- หาน 10 ตัว  

- หมู - ตัว 

- อ่ืนๆ 76 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

- ของแหง อาหารอุปโภค บริโภค 

- สเปรยฉีดฆาเชื้อ 



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

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

1. เพศ 

- ชาย 53.80 % 

- หญิง 46.20 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป 1.10 % 

- 21-30 ป 0.50 % 

- 31-40 ป 12.10 % 

- 41-50 ป 20.30 % 

- 51-60 ป 25.30 % 

- มากกวา 60 ป 40.70 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 70.97 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 7.26 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.06 % 

- ปวช. 2.42 % 

- ปวส./อนุปริญญา 2.42 % 

- ปริญญาตรี 8.06 % 

- อ่ืนๆ 0.81 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 23.63 %     - ทําไร - % 

- เลี้ยงสัตว 3.30 %    - รับราชการ 1.65 % 

- รัฐวิสาหกิจ 0.55 %    - รับจาง 37.36 % 

- คาขาย 10.99  %    - อ่ืนๆ  22.53 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 70.90 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 25.80 % 

- 20,001 – 30,000 บาท 2.20 % 

- มากกวา 30,000 บาท 1.10 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 47 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 127 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  6  คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 2 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 212 ตัว 

- แมว 188 ตัว 

- วัว , ควาย 439 ตัว 

- ไก 560 ตัว 

- เปด 47 ตัว 

- หาน - ตัว  

- หมู - ตัว 

- อ่ืนๆ 240 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 
 



สรุปแบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

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

1. เพศ 

- ชาย 40.70 % 

- หญิง 59.30 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อายุ 

- ต่ํากวา 20 ป - % 

- 21-30 ป 5.5 % 

- 31-40 ป 13.00 % 

- 41-50 ป 20.40 % 

- 51-60 ป 20.40 % 

- มากกวา 60 ป 40.70 % 
  



3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 75.93 % 

- มัธยมศึกษาตอนตน 12.96 % 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 5.56 % 

- ปวช. - % 

- ปวส./อนุปริญญา 1.85 % 

- ปริญญาตรี 3.70 % 

- อ่ืนๆ - % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อาชีพ 

- ทํานา 57.40 %    - ทําไร 3.70 % 

- เลี้ยงสัตว - %    - รับราชการ - % 

- รัฐวิสาหกิจ -     - รับจาง 16.70 % 

- คาขาย 11.10  %    - อ่ืนๆ  11.10 % 
  



5. รายไดตอเดือน 

- ต่ํากวา 10,000 บาท 66.70 % 

- 10,001 – 20,000 บาท 33.30 % 

- 20,001 – 30,000 บาท - % 

- มากกวา 30,000 บาท - % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2 – 4 ขวบ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 13 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 38 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยอยูภายในบาน  4  คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยอยูภายในบาน 2 คน 

10. จํานวนสัตวเลี้ยง  

- สุนัข 102 ตัว 

- แมว 48 ตัว 

- วัว , ควาย 245 ตัว 

- ไก 204 ตัว 

- เปด - ตัว 

- หาน - ตัว  

- หมู - ตัว 

- อ่ืนๆ 67 ตัว 

11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

- หนากากอนามัย 

- เจลแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

- ตั้งงบประมาณดานการปองกันโรค 

- วัคซีนปองกันโรค 



 
 

สรุปขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําบลไรโคก 
 
 
 
 
 
 



สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
1. เพศ 
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 725 ครัวเรือน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา 

รอยละ 52.62 เปนเพศหญิง 

รอยละ 47.38 เปนเพศชาย 

 
2. อายุ 

ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 725 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา  

สวนใหญรอยละ 41.54   อายมุากกวา 60 ป 

รองลงมา รอยละ 23.78  อายุระหวาง 51-60 ป 

รอยละ 22.10    อายุระหวาง 41-50 ป 

รอยละ 9.56    อายุระหวาง 31-40 ป  

รอยละ 2.78    อายุระหวาง 21-30 ป   และ 

รอยละ 0.28    อายนุอยกวา 20 ป   ตามลําดับ 

 

หญิง

53%

ชาย

47%

เพศ

หญิง

ชาย

มากกว่า 60 ปี

41%

51-60 ปี

24%

41-50 ปี

22%

31-40 ปี

10%

21-30 ปี…
น้อยกว่า 20 ปี…

อายุ มากกวา่ 60 ปี

51-60 ปี

41-50 ปี

31-40 ปี

21-30 ปี

นอ้ยกวา่ 20 ปี
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3. ระดับการศึกษา 

ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 725 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา 

สวนใหญ รอยละ 69.25  มีวุฒิการศึกษา  ในระดับประถมศึกษา  

รองลงมา รอยละ 9.82   มีวุฒิการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

รอยละ 9.32    มีวุฒิการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รอยละ 7.28    มีวุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

รอยละ 1.90    มีวุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช. 

รอยละ 1.86    มีวุฒิการศึกษา ในระดับปวส./อนุปริญญา  และ 

รอยละ 0.50    มีวุฒิการศึกษา ในระดับอ่ืนๆ    ตามลําดับ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

69%

10%

9%

7%

2%
2% 1%

ระดับการศึกษา ประถมศกึษา

ม.ตน้

ม.ปลาย

ปรญิญาตรี

ปวช.

ปวส./

อนปุรญิญา

อ่ืนๆ
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4. อาชีพ 

ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 725 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา 

สวนใหญ รอยละ 36.09  มีอาชีพทํานา 

รองลงมา รอยละ 26.41  มีอาชีพรับจาง 

รอยละ 17.59    มีอาชีพอ่ืนๆ 

รอยละ 10.70    มีอาชีพคาขาย 

รอยละ 3.28    มีอาชีพรับราชการ 

รอยละ 3.15    มีอาชีพทําไร 

รอยละ 2.52    มีอาชีพเลี้ยงสัตว  และ 

รอยละ 0.28    มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ  ตามลําดับ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36.09%

26.41%

17.59%

10.70%

2.52%

3.28%

3.15%
0.28%

อาชีพ
ทาํนา

ทาํไร่

เลีย้งสตัว์

รบัราชการ

รฐัวิสาหกิจ

รบัจา้ง

คา้ขาย

อ่ืนๆ
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5. รายไดตอเดือน 

ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 274 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา 

สวนใหญ รอยละ 67.42  มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน 

รอยละ 28.39   มีรายไดอยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน 

รอยละ 3.17    มีรายไดอยูระหวาง 20,001 - 30,000 บาท/เดือน  และ 

รอยละ 1.02    มีรายได 30,001 บาท/เดือน ข้ึนไป    ตามลําดับ 

 

6. จํานวนเด็กอายุ 2-4 ขวบ ท่ีอาศัยภายในบาน 182 คน 

7. จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยภายในบาน  480 คน 

8. จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยภายในบาน    38 คน 

9. จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยภายในบาน   14 คน 

10. จํานวนสัตวเล้ียง 
 - สุนัข  จํานวน  901 ตัว 
 - แมว  จํานวน  693 ตัว 
 - วัว,ควาย จํานวน         2,339 ตัว 
 - ไก  จํานวน         1,655 ตัว 
 - เปด  จํานวน    56 ตัว 
 - หาน  จํานวน    12  ตัว 
 - หมู  จํานวน    44 ตัว 
 - อ่ืนๆ  จํานวน  707 ตัว 

67.42%

28.39%

3.17% 1.02%

รายได้ต่อเดอืน
ตํ่ากวา่ 10000 บาท

10001-20000

20001-30000

มากกวา่ 30000 บาท
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11. ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
 - หนากากอนามัย 
 - เจลแอลกอฮอล 
 - วัคซีนปองกันโรค 
 - อบรมอาชีพใหประชาชน 
 - สรางอาชีพใหประชาชน 
 - ของแหง อาหารอุปโภค บริโภค 
 - สเปรยฉีดฆาเชื้อ 
 - ต้ังงบประมาณในการปองกันโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

ที่ตองการให อบต. ดําเนินการ 

( กิจกรรม,โครงการกอสราง ) 
 

 

  



ขอเสนอแนะ หมูท่ี 1  

1. กอสรางรางระบายน้ํา จากบานนายพรม พูลพิพัฒน ถึงคลองชลประทาน 24 ซาย 1 ขวา 

2. กอสรางรางระบายน้ํา จากบานนายประทุม ศรีถม ถึง บานนายบุญชู มิตรมาก 

3. กอสรางถนน คสล. สายบานนางสุภา จันทรแกว ตอจากของเดิม 

4. ทําสระน้ํา ทําประปาใหใหญกวานี้ 

5. ลดคาน้ําประปา จากหนวยละ 5 บาท เปนหนวยละ 3 บาท  

6. ดูแลความสะอาดบริเวณ ถนนหนทาง 

7. ทําดีเชนเดิมตอไป 

8. แกไขปญหาคลองน้ําท้ิง บริเวณ สายไรกน 

9. อยากไดปายลดความเร็วในการจราจร ,ปายเขตชุมชน 

 

  



ขอเสนอแนะ หมูท่ี 2 

1. เทลานคอนกรีต หมูท่ี 2 (เรือนลาว) 

2. กอสรางคลองสงน้ํา จากบานนางโสภิณ อุนเรือน ถึง บานนางนภาพร  บัวกล่ํา  

3. กอสรางรางระบายน้ํา จากบานนายลับ เนียมจันทร ถึงบานนางนภาพร  บัวกล่ํา 

4. แหลงน้ําประกอบอาชีพในชุมชน 

5. สงเสริมอาชีพในชุมชน (เพ่ิมรายได) 

6. หองผูสูงอายุ 

7. อยากใหมีถังขยะหนาบาน มีรถเก็บขยะเพราะอยูในชุมชนเผาไมได (2 ครัวเรือน) 

8. อยากไดรถเก็บขยะ 

 

 

  



ขอเสนอแนะ หมูท่ี 3 

1. กอสรางถนนลูกรัง สายหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กติดทอมุดเกา  

2. กอสรางถนนลูกรัง จากคลองชลประทานถึงคลองระบายน้ําสาย 7  

3. กอสรางรางระบายน้ํา สายบานนายสน ถึง บานนางนงเยาว  

4. กอสรางรางระบายน้ํา สายบานนางเอ้ือมพร  ถึง สามแยกขาง อบต. 

5. แกไขปญหาน้ําทวมขังเวลาหนาฝน 

6. แกไขปญหายาเสพติด 

7. แกปญหาเรืองเด็กแวนท 

8. แกไขปญหาเรื่องสุนัขจรจัด 

9. อยากใหพัฒนาใหดีข้ึนๆไป 

 

  



ขอเสนอแนะ หมูท่ี 4 

1. กอสรางถนน คสล. สายบานนายวินัย ถึง บานนางลํายอง  

2. กอสรางถนนลูกรังคลองชางจากเดิม ถึงบานนางบังอร พรอมรางระบายน้ํา  

3. กอสรางรางระบายน้ําจากบานนางเทือง ถึงบานนายชม  

4. การแกไขปญหาการทุจริต 

5. การสงเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษ 

6. อยากใหทําท่ีเผาขยะ 

7. อยากใหมีรถเก็บขยะ  

8. โครงการสงเสริมการปลูกผัก 

 

 

  

 

 

  



ขอเสนอแนะ ม.5  

1. กอสรางรางระบายน้ํา ตั้งแตคลองชลประทาน ถึง วัดหัวนา 

2. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอย 8 โดยการลาดยางแบบ OVERLAY  

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบานนางเลก็ ถึงบาน นางถนอม โดยลาดยางแบบ OVERLAY 

4. กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางอ่ึง  

5. โครงการหมาจรจัด 

6. ขอไฟฟาสองสวางรายทาง 

7. อยากใหมีถังขยะหนาบาน 

8. อยากไดเตาเผาขยะ 

9. กระจกสองทางแยก 

10. ประสานปศุสัตวเขามาตรวจสัตวเลี้ยง เชน วัว 

  



ขอเสนอแนะ หมูท่ี 6 

1. กอสรางทอลอด บริเวณบานนายสะอาด กลัดเข็มทอง 

2. ซอมแซมถนนทางเขา ม.6  

3. สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริม 

4. การแกไขปญหาหนี้สินในครัวเรือน 

5. อยากใหมีการจัดกีฬาในตําบล 

6. กอสรางหองน้ํา ศาลา 80 พรรษา 

7. ตอเติมหองเก็บพัสดุศาลา 80 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

คาเฉลีย่การประเมิน

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 2 3 4 5

1 โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 0 0.14 5.38 52.97 41.52

2 โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 0 0.14 4.69 51.72 43.45

3 โครงการจัดการองคความรูในองคกร 0 0.14 4.97 53.52 41.38

4 โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช 0 0.28 4.69 51.72 43.31

5 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 0 0.41 4.00 52.14 43.45

6 โครงการจัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ 0 0.41 4.41 52.00 43.17

7 โครงการจัดทําวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก 0 0.28 4.00 52.97 42.76

8 โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 0 0.28 4.41 51.86 43.45

9 โครงการนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ 0 0.14 4.00 51.59 44.28

10 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ 0 0.14 4.14 52.55 43.17

11 โครงการแบงปนความรู 0 0.14 4.83 52.69 42.34

12 โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0 0 4.69 54.90 40.41

13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต อบต. 0 0.14 4.41 55.86 39.45

14 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน 0 0.14 4.55 53.52 41.79

15 โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 0 0.14 4.41 53.52 41.93

16 โครงการยกยองพนักงานดีเดน 0 0.14 4.69 51.59 43.59

17 โครงการวันชาติ 0 0.14 4.41 53.38 41.93

18 โครงการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 0 0.14 4.28 53.52 41.93

19 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 0.14 4.69 54.48 40.69

20 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย สําหรับเยาวชน 0.14 0.28 4.00 54.90 40.69

21 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร อปท . 0.14 0.28 4.00 53.79 41.79

22 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริมจริยธรรม 0.14 0.41 4.14 52.55 42.76

23 โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 0.14 0.28 3.86 52.97 42.76

24 โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 0 0.41 4.28 53.38 41.93

25 โครงการจัดทําแผนจัดการความรู 0 0.41 3.59 54.62 41.38

26 โครงการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 0 0.28 3.86 54.90 40.97

27 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0.14 3.45 55.72 40.69

28 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล 0 0.14 3.72 56.00 40.14

29 โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0 0.14 4.00 54.34 41.52

30 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 0 0.14 4.00 53.66 42.21

31 โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน 0 0.14 4.00 53.79 42.07

32 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. 0 0.14 4.00 54.76 41.10

33 โครงการปรับปรุงภารกิจ 0 0.14 4.00 54.07 41.79

34 โครงการรายงานผลการดําเนินงานประจําป 0.14 0.41 4.41 60.41 34.62

35 โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู 0.14 0.41 4.28 60.14 35.03

คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการที่ดําเนินการในป งบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

โครงการที่
คิดเปนรอยละ



1 2 3 4 5

36 โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่ 0.14 0.41 4.14 56.14 39.17

37 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 0.41 4.55 53.93 41.10

38 โครงการประชาสัมพันธและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0.41 4.00 54.62 40.97

39 โครงการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0.55 4.00 55.72 39.72

40 โครงการรณรงคปองกันไฟปาและหมอกควัน 0 0.55 3.72 55.72 40.00

41 โครงการรณรงคปองกันภัยทางถนน 0 0.69 3.45 55.86 40.00

42 โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ 0 0.55 3.31 54.62 41.52

43 โครงการศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน 0 0.55 3.45 53.52 42.48

44 โครงการจัดงานวันเด็ก แหงชาติ 0 0.55 3.59 52.69 43.17

45 โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลไรโคก 0 0.55 3.86 53.38 42.21

46 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาฯ 0 0.41 3.86 55.17 40.55

47 โครงการสงเสริมความรูสู ผูปกครอง 0 0.41 4.14 55.17 40.28

48 โครงการคาอาหารเสริม(นม) 0 0.28 4.00 55.59 40.14

49 อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานแหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก 0 0.28 4.14 54.21 41.38

50 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ 0 0.28 3.86 53.79 42.07

51 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 0 0.28 3.31 55.31 41.10

52 โครงการฉีดพนหมอกควันปองกันยุงลาย 0 0.14 3.45 55.72 40.69

53 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 3.45 55.31 41.24

54 โครงการเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพภายในตําบลไรโคก 0 0 3.72 54.21 42.07

55 โครงการรณรงคการใช จักรยานในชีวิตประจําวัน 0 0 3.72 54.62 41.66

56 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 0 0 3.59 54.62 41.79

57 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 0 0 3.86 55.31 40.83

58 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส 0 0 3.86 54.48 41.66

59 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 0 0 3.86 53.38 42.76

60 โครงการBig Cleaning Day 0 0 3.72 53.52 42.76

61 โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ 0 0 3.59 53.52 42.90

62 โครงการเยี่ยมบานผูพิการ 0 0.14 3.59 53.93 42.34

63 โครงการศูนยขอมูลขาวสารสําหรับผูพิการ 0 0.14 3.59 53.24 43.03

64 โครงการศูนยบริการผูพิการ 0 0.14 3.59 54.34 41.93

65 โครงการสํานักงานสวยสะอาด 0 0.14 3.59 54.21 42.07

66 โครงการซอมแซมฝายน้ําลนหวยหิน หมูที่ 6 0 0.14 3.31 54.21 42.34

67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศาลา 84 พรรษา หมูที่ 6 0 0.14 3.59 53.24 43.03

68 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ทางเขาวัดหัวนา หมูที่ 5 0 0.14 3.59 54.21 42.07

69 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.ไรโคก 0 0.14 3.59 53.52 42.76

70 ปรับปรุงอาคารหองประชุมโครงการ 0 0.28 3.45 52.97 43.31

71 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายแจม จันทรแกว หมูที่ 1 0 0.14 3.17 53.24 43.45

72 โครงการกอสรางถนน คสล.ตอจากของเดิมถึงบานนายเมฆ หมูที่ 5 0 0.55 3.86 55.03 40.55

ที่ โครงการ
คิดเปนรอยละ



1 2 3 4 5

73 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย หมูที่ 2 เชื่อมตอ หมูที่ 6 บานกวย 0 0.55 4.00 54.07 41.38

74 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาน้ําพ(ุบานนางน้ําออย) ถึงคลองชลประทาน หมูที่ 3 0 0.41 4.14 53.24 42.21

75 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสมเกียรติ หมูที่ 4 0 0.28 4.28 53.1 42.34

76 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปามะคาถึงคลองชลประทาน หมูที่ 3 0 0.28 4.28 53.38 42.07

77 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสนามกีฬา หมูที่ 6 0 0.41 4.69 52.55 42.34

78
โครงการจัดทําปายโครงการ 1 จังหวัด 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 โครงการตนแบบเฉลิมพระเกียรติ    เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 0 0.41 4.41 53.79 41.38

79 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลัก 3 Rs 0 0.41 4.14 53.52 41.93

80 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 0.41 4.14 53.66 41.79

81 โครงการรณรงคการลดขยะในชุมชน 0 0.41 4.00 53.66 41.93

82 โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 0 0.41 4.28 53.38 41.93

83 โครงการศูนยวัสดุรีไซเคิล 0 0.28 4.00 53.79 41.93

84 โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย 0 0.28 4.00 53.93 41.79

85 โครงการสงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ 0 0.28 3.72 53.79 42.21

86 โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ 0 0.41 3.86 52.97 42.76

87 โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 0 0.41 3.59 54.76 41.24

88 โครงการอบต. พบประชาชน 0 0.41 3.86 54.34 41.38

89 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ 0 0.41 4.00 54.21 41.38

90 โครงการเยี่ยมบานยามเย็น 0 0.41 3.72 52.69 43.17

91 โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ 0 0.28 3.86 53.66 42.21

92 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นดานการเกษตรและแหลงน้ํา (LSEP) 0 0.28 4.00 53.93 41.66

93 โครงการปลูกตนไม 0 0.28 3.86 53.52 42.34

94 โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริปลูกหญาแฝก 0 0.28 4.28 53.1 42.34

95 โครงการใหความรูการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 0.28 3.86 54.34 41.52

96 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0.28 4.14 54.21 41.38

97 โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0.28 3.72 55.31 40.69

98 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 0.28 3.72 56.14 39.86

99 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0.28 3.86 54.76 41.10

100 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 0 0.28 3.72 54.48 41.52

101 โครงการสํารองจาย 0 0.28 3.72 53.24 42.76

102 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 0 0.28 3.72 51.72 44.28

103 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0.41 3.72 51.59 44.28

104 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 0 0.41 3.72 52.41 43.45

105 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0.41 3.72 51.45 44.41

106 โครงการอุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการจัดขบวนแห งานพระนครคีร-ีเมืองเพชรบุรี 0.14 0.41 3.72 53.38 42.34

107 โครงการอุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด ในโครงการวัวเทียมเกวียน 0 0.41 3.72 53.38 42.48

โครงการ
คิดเปนรอยละ

ที่



1 2 3 4 5

คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 107 โครงการ
41.7791

คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ที่ โครงการ
คิดเปนรอยละ

0.0105 0.2738 3.9676 53.965



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



 

 
แบบสอบถามขอมูล 

โครงการเย่ียมบานยามเย็น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

บานเลขท่ี................... หมูท่ี....................... ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.................................. 

ชือ่เจาบาน................................................................................................................................................................... 

เพศ 

       ชาย                       หญิง 

อายุ 

       ต่ํากวา 20 ป   21-30 ป   31-40 ป 

       41-50 ป             51-60 ป             มากกวา 60 ป 

ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

       ปวช.    ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรี 

อาชีพ 

        ทํานา    ทําไร    เลี้ยงสัตว 

        รับราชการ             รฐัวิสาหกิจ   อ่ืนๆ(ระบุ) 

 รับจาง    คาขาย 

รายได (ตอเดือน)  

       ต่ํากวา 10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท 

       20,001 – 30,000 บาท  มากกวา 30,000 บาท 

ผูอาศัยตามทะเบียนบาน 

จํานวนเด็กอายุ 2-5 ป อาศัยภายในบาน จํานวน.........................คน 

       2 ป              ไมไดเรียนหนังสือ            เรียน สถานศึกษา................................................................ 

       3 ป              ไมไดเรียนหนังสือ            เรียน สถานศึกษา................................................................ 

       4 ป              ไมไดเรียนหนังสือ            เรียน สถานศึกษา................................................................ 

       5 ป              ไมไดเรียนหนังสือ            เรียน สถานศึกษา................................................................ 

  

ชุดท่ี.................................... 

สําหรับเจาหนาท่ี 
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จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนผูยากไร     จํานวน.........................คน 

จํานวนประชากรแฝง 

จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนผูพิการ ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนผูปวยติดเตียง ท่ีอาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

จํานวนเด็กอายุ 2-5 ป อาศัยภายในบาน  จํานวน.........................คน 

การชวยเหลือผูประสบปญหาดานสังคม 

- ดานสุขภาพ................................................................................................................................................... 

- ดานท่ีอยูอาศัย.............................................................................................................................................. 

- ดานการศึกษา............................................................................................................................................... 

- ดานรายได..................................................................................................................................................... 

จํานวนสัตวเล้ียง  

สุนัข...................ตัว   แมว........................ตวั   แพะ.................ตัว 

แกะ...................ตัว  วัว,ควาย.................ตัว   หมู...................ตวั 

เปด,ไก...............ตัว  อ่ืนๆ.......................ตวั 

ความตองการให อบต.ไรโคก ชวยเหลือในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)19 

 หนากากอนามัย 

 เจลแอลกอฮอล 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการท่ีตองการให อบต. ดําเนินการ ( กิจกรรม,โครงการกอสราง ) 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความพึงพอใจตอโครงการเย่ียมบานยามเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง       นอย               นอยท่ีสุด 

ความตองการใหมีโครงการเย่ียมบานยามเย็น ในปตอๆ ไป 

       มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง       นอย               นอยท่ีสุด 

 

 

 

 

                                                           (………………………………….) 

                                                                   ผูจดัเก็บขอมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ท่ี โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 โครงการกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม      

2 โครงการกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน      

3 โครงการจดัการองคความรูในองคกร      

4 โครงการจดักิจกรรมวันปยมหาราช      

5 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ      

6 โครงการจดังานวันสําคญัของสถาบันชาติ      

7 โครงการจดัทําวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก      

8 โครงการจดุบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ      

9 โครงการนิทรรศการเผยแพรและประชาสมัพันธ      

10 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ      

11 โครงการแบงปนความรู      

12 โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      

13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต อบต.      

14 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน      

15 โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม      

16 โครงการยกยองพนักงานดีเดน      

17 โครงการวันชาต ิ      

18 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร อปท.      

19 โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565      

20 โครงการจดัทําแผนการดําเนินงานประจําป      

21 โครงการจดัทําแผนจดัการความรู      

22 โครงการจดัทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจรติ      

23 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป      

24 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล      

25 โครงการบริการเชิงรุกเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

26 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.      

27 โครงการปรับปรุงภารกิจ      

28 โครงการรายงานผลการดําเนินงานประจําป      

29 โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู      

30 โครงการหนวยบริการเคลื่อนท่ี      

31 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน      

32 โครงการประชาสมัพันธและจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี      

33 โครงการจดัทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

 



ท่ี โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

34 โครงการรณรงคปองกันไฟปาและหมอกควัน      

35 โครงการรณรงคปองกันภัยทางถนน      

36 โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ      

37 โครงการศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหตุ-อุบัตภิัยทางถนน      

38 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาฯ      

39 โครงการคาอาหารเสรมิ(นม)      

40 อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานแหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก      

41 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนฯ      

42 โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ      

43 โครงการฉีดพนหมอกควันปองกันยุงลาย      

44 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสนัุขบา      

45 โครงการเยี่ยมผูรับเบ้ียยังชีพภายในตําบลไรโคก      

46 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด      

47 โครงการรณรงคปองกันโรคตดิตอ      

48 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส      

49 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม      

50 โครงการBig Cleaning Day      

51 โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ      

52 โครงการเยี่ยมบานผูพิการ      

53 โครงการศูนยขอมูลขาวสารสําหรบัผูพิการ      

54 โครงการศูนยบริการผูพิการ      

55 โครงการสํานักงานสวยสะอาด      

56 โครงการกอสรางรั้วบริเวณสระนํ้าดิบสําหรับผลิตประปา      

57 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ อบต.ไรโคก      

58 โครงการปรับปรุงศาลาบานกวยบน หมู 2      

59 โครงการกอสรางถนน คสล. ขางศาลาอเนกประสงค  หมู 2      

60 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางเบี้ยว-บานนายประเสริฐ เหลิมทอง      

61 โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมตอสายปามะคา-นานํ้าพุ หมู 3      

62 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายถนนหัวดอน-บานแหลมทอง หมูท่ี 4      

63 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนากระแสน-คลอง 1 ขวา 1 ขวา หมูที่ 6      

64 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายชูชาติ ฉลาดเลิศ-นายชวน กระจิว หมูที่ 1      

65 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายผาน อดทน หมูท่ี 6      

66 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบานนางสุกัญญา ยิ้มใย-นายเล็ก แสนสุด หมูที ่6      

67 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบานสนามบน โดยการลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีตแบบ OVERLY หมูที่ 5 
     

68 โครงการจดัทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย      

69 โครงการรณรงคการลดขยะในชุมชน      

70 โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและภาชนะโฟม      

71 โครงการศูนยวัสดรุีไซเคลิ      



ท่ี โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

72 โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งปฏกูิลและการกําจดัขยะมลูฝอย      

73 โครงการสงเสริมการทํานํ้าหมักชีวภาพ      

74 โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ      

75 โครงการอาสาสมัครจดัการขยะชุมชน      

76 โครงการอบต. พบประชาชน      

77 โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพ      

78 โครงการเยี่ยมบานยามเย็น      

79 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นดานการเกษตรและแหลงน้ํา(LSEP)      

80 โครงการปลูกตนไม      

81 โครงการรณรงคการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ      

82 โครงการสงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก       

83 โครงการใหความรูการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ      

84 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม      

85 โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน      

86 โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ      

87 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ      

88 โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส      

89 โครงการสํารองจาย      

90 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล      

91 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      

92 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)      
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