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คํานํา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ในทองถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ งภายใตรัฐธรรมนูญ                  
แหงราชอาณาจักรไทยท่ีสรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แลวยังมีอํานาจหนาท่ีในการประสานแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ              
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตางๆ 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง   
แผนกรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาระดับอําเภอ และแผนพัฒนาหมูบาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 “แผนพัฒนาทองถ่ิน”
หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน  อันมี ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง      
หลายประการ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยไมเพียง   
จะทําหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาท หนาท่ี   
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินดวย 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก เนื่องจากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) จึงมีความความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาโดยกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนในระยะเวลาหาป เพื่อ
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้งนี้         
จะทําใหการพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก สามารถตอบสนองตอความตองการ        
ของประชาชนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุมคากับงบประมาณ และยังประโยชน      
ตอประเทศชาติโดยสวนรวมตอไป 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 

ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอ บานลาด จังหวัด เพชรบุรี 
............................................................................................................... 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
       หมู 1 หางจากอําเภอ  17     กิโลเมตรหมู 2 หางจากอําเภอ  17.5  กิโลเมตร 
       หมู 3 หางจากอําเภอ  17.7  กิโลเมตรหมู 4 หางจากอําเภอ  17.6  กิโลเมตร 
       หมู 5 หางจากอาํเภอ  18     กิโลเมตรหมู 6 หางจากอําเภอ  17.3  กิโลเมตร 
       อาณาเขต 
       ทิศเหนือ    ติดตอ  ตําบลหวยทาชาง  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุร ี
       ทิศใต    ติดตอ  ตําบลบานทาน  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
       ทิศตะวันออก   ติดตอ  เทศบาลตําบลหัวสะพาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
       ทิศตะวันตก    ติดตอ  ตําบลทาตะครอ  อําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุร ี
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพเปนพื้นท่ีราบลุม   
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          1 ป ประกอบดวย 3 ฤดู  

ฤดูฝน ในชวงเดือน ก.ค. – ก.ย. 
ฤดูหนาว ในชวงเดือน ต.ค. – ม.ค. 
ฤดูรอน ในชวงเดือน ก.พ. – มิ.ย. 

  1.4 ลักษณะของดิน 
         มีหลายลักษณะ ท้ัง ดินรวน ดินทราย ดินเหนียว ดินเชิงเขา และดินรวนปนทราย 
  1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
         - คลองชลประทาน  - ฝายแมว 
         - บอเก็บน้ํา 
  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
         - ปาไมเชิงเขา 
 2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
        แบงการปกครองเปน 6 หมู 
  หมู 1 บานไรโคก 
  หมู 2 บานกวย 
  หมู 3 บานนาน้ําพ ุ
  หมู 4 บานแหลมทอง 
  หมู 5 บานไรสนาม 
  หมู 6 บานนากระแสน 
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 2.2 การเลือกต้ัง 
         - นายกองคการบริหารสวนตําบล 
         - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
         ตําบลไรโคกมีประชากร รวม 3,479 คน 
 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
         หมู 1  มีประชากร  518  คน หมู 4  มีประชากร  585  คน 

        หมู 2  มีประชากร  399  คน หมู 5  มีประชากร  920  คน 
         หมู 3  มีประชากร  797  คน หมู 6  มีประชากร  260  คน 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
         - ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
 4.2 สาธารณสุข 
         - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
 4.3 อาชญากรรม 
         - ไมมีอาชญากรรมรายแรง 
 4.4 ยาเสพติด 
         - 
 4.5 การสังคมสงเคราะห 
         - องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
         - ทางถนน 
 5.2 การไฟฟา 
         - มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 
         - ระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 5.4 โทรศัพท 
         - มีบริการโทรศัพทสาธารณะ 
      5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
        - 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
         - ทํานา 
  - ทําไร 
 6.2 การประมง 
         - 
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 6.3 การปศุสัตว 
        - เล้ียงวัว  - เล้ียงหมู 
        - เล้ียงไก  - เล้ียงแพะ 
 6.4 การบริการ 
        - โรงสีขาว 
        - ปมน้ํามัน 
 6.5 การทองเท่ียว 
        - วัดหัวนา 
        - อางเก็บน้ําหวยตาแกว 
 6.6 อุตสาหกรรม 
        - 
 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
        - กลุม OTOP 
 6.8 แรงงาน 
        รับจางท่ัวไป 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
         ประชาชนสวนใหญนับถือพุทธ 
  7.2 ประเพณีและงานประจําป 
         - ประเพณีลานตากขาว - ประเพณีถวายสลากภัต 
         - ประเพณีไทยทรงดํา 
  7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
         - ภาษาเพชรบุร ี
  7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
         - ลูกตาลโตนด 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ํา 
         - น้ําตกธรรมชาติในชวงฤดูฝน 
  8.2 ปาไม 
          - ปาสงวนแหงชาติ (ปายางหัก-เขาปุม) 
  8.3 ภูเขา 
         - เขาปุม 
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
         - ดี 
 9. อื่นๆ (ถามีระบุดวย) 
        .............................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  2 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ยุทธศาสตร               

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการปกครองสวนทองถ่ิน 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณา
การกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช
เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมี การแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม  
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวน
ดําเนินการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย              
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศนประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมี
ความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายไดท่ีมั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ี
อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายได
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบท
การพัฒนา ท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
การคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการ คมนาคมขนสง 
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะ
สามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา และการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ ตอส่ิงแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากข้ึนและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพ
ดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุง
ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
เปาหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช
กลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการ
ดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

-การรักษาความสงบภายในประเทศ 
-การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักในเรื่องความ

มั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
-การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
-การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตน 
-การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปญหาความม่ันคงท่ี

สําคัญ 
-การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
-การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน 
-การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม 
-การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใต 
-การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท้ังทางบกและทาง

ทะเล 
-การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของชาติ 
-การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
-การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาค

ประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ 

-การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ 
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-การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ีมิใช
ภาครัฐ 

-การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
-การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
-การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
-การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
-การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคง

แบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 
-การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 
-การพัฒนากลไกและองคกรขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบของประเทศ ในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสู
อนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสราง
พื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ อนาคต บน
พื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถ
สรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับ
รายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศไดในคราว
เดียวกัน 

-การเกษตรสรางมูลคา 
-เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 
-เกษตรปลอดภัย 
-เกษตรชีวภาพ 
-เกษตรแปรรูป 
-เกษตรอัจฉริยะ 
-อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
-อุตสาหกรรมชีวภาพ 
-อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 
-อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
-อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
-อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
-สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
-ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
-ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
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-ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
-ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 
-ทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 
-โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
-เช่ือมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 
-สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
-พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 
-รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
-พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
-สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
-สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
-สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
-สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 
-ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

-การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
-การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว 
-การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา 
-การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
-การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
-การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
-การใชส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
-การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
-การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
-ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย 
-ชวงวัยเรียน/วัยรุน 
-ชวงวัยแรงงาน 
-ชวงวัยผูสูงอายุ 
-ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
-การปรับเปล่ียนระบบการเรยีนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
-การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘คร’ู ใหเปนครูยุคใหม 
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-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
-การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
-การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหนงของ   

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 
-การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
-การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
-การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
-การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังส่ือ 
-การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ 
-การดึงดูดกลุมผูเช่ียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถ ในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 
-การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
-การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 
-การปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
-การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
-การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 
-การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 
-การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
-การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
-การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ครอบครัวและ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
-การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
-การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
-การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
-การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต 
-การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
-การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ 
-การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมให
นานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

-การลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
-ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
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-ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 
-กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 
-เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพ และความริเริ่มสรางสรรค มี

ความปลอดภัยในการทํางาน 
-สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม 
-ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาสโดยตรง 
-สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอย

และกลุมผูดอยโอกาส 
-สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
-การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
-พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
-กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 
-จัดระบบเมืองท่ีเอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอสังคม

สูงวยัและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
-ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวาง ระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 
-สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
-การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นท่ี 
-การเสริมสรางพลังทางสังคม 
-สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 
-การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
-สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาคประชาชน 
-สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม 
-สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
-สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสรางสรรค เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
-การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 
-สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิตสุขภาพ 

ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
-เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
-สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน 
-สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม     
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใช
พื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรง
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุน
ตอไปอยางแทจริง 
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-สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
-เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ สรางความสามารถในการ

แขงขัน 
-อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
-อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 
-รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
-สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
-สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
-เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
-ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 
-ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ท้ังระบบ และมีนโยบาย

การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม 
-พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
-สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
-ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
-มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
-มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง พื้นฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
-พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําท่ีเกิด จากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ 
-พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมืองท่ีเติบโตอยาง

ตอเนื่อง 
-จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ี

อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน เอกภาพ 
-พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมี การบริหารจัดการตามแผนผัง

ภูมินิเวศอยางยั่งยืน 
-จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 
-สงวนรักษา อนุรักษ  ฟนฟู  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
-พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนในทองถ่ิน 
-เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดลอม และยกระดับ ความสามารถในการปองกันโรคอุบัติ

ใหมและอุบัติซ้ํา 
-พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
-พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา ของประเทศ 
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-เพิ่มผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําให
ทัดเทียมกับระดับสากล 

-พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงาน ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
-เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 
-พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ

การเขาถึงอาหาร 
-ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
-สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
-พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย ส่ิงแวดลอม 
-จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ 
-พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต ประเทศ ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี

สําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐ
ตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการ
ใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและ
เปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ 
โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกใน
การปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ี
จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

-ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
-การใหบรกิารสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ แนวหนาของภมูิภาค 
-ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
-ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง การพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
-ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
-ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
-ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ 
-ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ 
-ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
-ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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-สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

-ภาครัฐมีความทันสมัย 
-องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
-พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
-บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
-ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
-บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 
-ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
-บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
-การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 
-การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ 
-กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
-ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
-มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน 
-การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
-กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
-บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 
-ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอน ของการคนหาความจริง 
-หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 
-สงเสริมระบบยุ ติธรรมทางเลือก ระบบยุ ติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม ของประชาชนใน

กระบวนการยติุธรรม 
-พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ใหสามารถกาวขามความทาทายท่ีเปน

อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จําเปนจะตองเรงแกไขจุดออนและขอจํากัดของประเทศท่ีมีอยู
เดิม รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเส่ียงสําคัญท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของบริบทท้ังจากภายนอกและ
ภายใน ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงทีดวยเหตุนี้ การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสรางการ
เปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมต้ังแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมท่ีกาวทันพลวัตของโลก 
และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและ
การใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มท่ีสูงข้ึนโดยอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอม 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงไดกําหนดเปาหมายหลักของการพัฒนา
จํานวน ๕ ประการ ประกอบดวย 
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๑ การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุงยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรค ท่ีตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมท้ังให
ความสําคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและ
บริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 

๒ การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม ท้ัง
ทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมและเรงรัดการเตรียมพรอม
กําลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาค
การผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางหลักประกันและ
ความคุมครองทางสังคมท่ีสามารถสงเสริมความมั่นคงในชีวิต 

๓ การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในเชิง
รายไดพื้นท่ี ความมั่งค่ัง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาส
ใหมีโอกาสในการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียมในทุกพื้นท่ี พรอมท้ังเพิ่มโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจให     เปดกวางและ
เปนธรรม 

๔ การเปล่ียนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน มุงลดการกอมลพิษ ควบคูไปกับการผลักดันใหเกิดการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน
ภายในป ๒๕๙๓ และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายในป ๒๖๐๘ 

๕ การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบริบทโลก
ใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไกทางสถาบันท่ีเอื้อตอการเปล่ียนแปลงสู
ดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

โดยตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละเปาหมายหลัก มีดังนี้ 

เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน 
คาเปาหมายในป 

๒๕๗๐ 
๑.การปรับโครงสราง
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
บริการสูเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม 

รายไดประชาชาติตอหัว 
๗,๐๙๗ เหรียญสหรัฐตอป

(๒๒๗,๐๐๐ บาท)        
ในป ๒๕๖๔ 

๙,๓๐๐ เหรียญสหรัฐตอป
(๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒.การพัฒนาคนสําหรับ
โลกยุคใหม 

ดัชนีความกาวหนาของคน 
(ประกอบดวยตัวชี้ วัด ใน ๘ ดาน ได แก 
สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ท่ีอยู
อาศัยและสภาพแวดลอมชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และ
การมีสวนรวม) 

๐.๖๕๐๑ 
(ความกาวหนาของคนอยู 

ในระดับปานกลาง) 
ในป ๒๕๖๓ 

๐.๗๒๐๙ 
(ความกาวหนาของคน 

อยูในระดับสูง) 
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เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน 
คาเปาหมายในป 

๒๕๗๐ 

๓.การมุงสูสังคมแหง 
โอกาสและความเปนธรรม 

ความแตกตางของความเปนอยู 
(รายจาย) ระหวางกลุมประชากรท่ี 

มีฐานะทางเศรษฐกิจสงูสุด 
รอยละ ๑๐ และตํ่าสุดรอยละ ๔๐ 

๕.๖๘ เทา 
ในป ๒๕๖๓ 

ตํ่ากวา ๕ เทา 

๔.การเปลี่ยนผานการผลิต
และบริโภคไปสูความย่ังยืน 

ปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจก 

ในป ๒๕๖๒ 
การปลอยกาซเรือน

กระจกในภาคพลังงาน
และขนสง ลดลงรอยละ 
๑๗ เมื่อเทียบกับปริมาณ

การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณีปกติ 

การปลอยกาซเรือนกระจก
โดยรวม(ครอบคลุม 

ภาคพลังงาน/คมนาคม 
และขนสง/กระบวนการ 

ทางอุตสาหกรรม/ 
การจัดการของเสีย) 

ลดลงไมนอยกวารอยละ 
๒๐ เมื่อเทียบกับปริมาณ 

การปลอยกาซเรือนกระจก
ในกรณีปกติ 

๕ . ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสามารถของประเทศใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใตบริบท
โลกใหม 

ดัชนีรวมสะทอนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัดยอย ไดแก 

๑) ขีดความสามารถของ 
การปฏิบัติตามกฎอนามัย 

ระหวางประเทศและการเตรียม 
ความพรอมฉุกเฉินดานสุขภาพ 

รอยละ ๘๕ 
ในป ๒๕๖๓ 

รอยละ ๙๐ 
โดยสมรรถนะหลัก 
แตละดานไมตํ่ากวา 

รอยละ ๘๐ 

๒) อันดับความเสี่ยงดานภูมิอากาศ 
อันดับเฉลี่ย ๕ ป 
(๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
เทากับ ๓๖.๘ 

อันดับเฉลี่ย ๕ ป 
(๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ไมนอยกวา ๔๐ 

 
๓) อันดับความสามารถ 
ในการแขงขันดานดิจิทัล 

อันดับท่ี ๓๘ 
ในป ๒๕๖๔ 

อันดับท่ี ๓๐ 

 ๔) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 
อันดับท่ี ๒๐ 
ในป ๒๕๖๔ 

อันดับท่ี 15 

 
ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละเปาหมายหลัก เปนตัวช้ีวัดรวมท่ีตองการอาศัยการดําเนินงาน       

จากหลายหมุดหมายการพัฒนาประกอบกัน และใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนในภาพรวม 
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หมุดหมายการพัฒนา 
เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาท่ีเอื้อใหเกิด

การทํางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลได
อยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเปนการ
บงบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุดหมายท้ัง 
๑๓ ประการ แบงออกไดเปน ๔ มิติ ดังนี้ 

๑ มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก 
หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 

๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า 
หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

๔ มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

ความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลักแสดงไวในแผนภาพท่ี ๓.๑ โดยหมุดหมายการ
พัฒนาท่ีกําหนดข้ึนเปนประเด็นท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุมการพัฒนาต้ังแตในระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
และสามารถนาไปสูผลพัฒนาท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทําให
หมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ นอกจากนี้การพัฒนาภายใตแตละหมุด
หมายไมไดแยกขาดจากกัน แตมีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 
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1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 จากการวิเคราะห

ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบ
กับการพิจารณาจากความตองการของภาคประชาชน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของกลุมจังหวัด
(SWOT) จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ     
โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรต้ังแตยุทธศาสตรระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับ
ภาค สามารถจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ภาคกลางตอนลาง 2 ไดดังนี ้
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

วิสัยทัศน 
“ฐานเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ” 
ความทาทายท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด 
1 ท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเลถูกทําลายลง จึงตองสรางแหลงท่ีอยูอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม) อยางตอเนื่อง 

เพื่อสรางระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน 
2 ความเช่ือมโยงของการทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจยังไมครอบคลุม 
3 พื้นท่ีชายฝงทะเลถูกกัดเซาะเฉล่ียปละ 5 เมตร จึงตองดําเนินการปูองกันและแกไขอยางเรงดวน 
4 แมลงศัตรูพืช (มะพราว) ระบาดในพื้นท่ี 4 จังหวัด 
พันธกิจ 
1 สรางและฟนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ําเพือ่เปนฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และการทองเท่ียว 
2 สรางระบบเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการคาชายแดนสู AEC 
3 ลดความรุนแรงปญหาการกัดเซาะชายฝง 
4 หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว) 
เปาประสงค 
1 สัตวน้ํามีท่ีอยูอาศัยและเพาะพันธุ 
2 ไมมีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว) 
3 แหลงทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเปนระบบสู AEC 
4 การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จหลัก(Key Performance Indicators:KPI) ท่ีตอบสนองตอประเด็นความทาทาย 
1 จํานวนแทงปะการังเทียม 
2 ระยะทางกอสรางถนนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
3 จํานวน MOU ความรวมมือการทองเท่ียวและการคาชายแดน ณ จุดผานแดนถาวรไทย–เมียนมาร 
4 ความยาวแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 
5 รอยละท่ีลดลงของพื้นท่ีระบาดของศัตรูพืช (มะพราว) 
6 รอยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 
กลยุทธท่ี 1.1 สรางปะการังเทียม เพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา 
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กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยใหแก
เกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี2 : ความเช่ือมโยงของการทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจสู AEC 
กลยุทธท่ี 2.1 กอสรางถนนเช่ือมโยงการทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธท่ี 2.2 สรางความสัมพันธทางการทองเท่ียวและการคา ณ จุดผานแดนถาวรไทย – เมียนมาร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การกัดเซาะชายฝงทะเล 
กลยุทธท่ี 3.1 ปกไมไผชะลอคล่ืน 
กลยุทธท่ี 3.2 สรางเข่ือนกันทรายและคล่ืน 
กลยุทธท่ี 3.3 เรียงหินใหญกันคล่ืน 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบุรี 
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยูนากิน นาเท่ียวระดับประเทศ” 
พันธกิจ 
1. เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวดรองรับการแขงขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

ไทยท่ีมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
2. เสริมสรางความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีเขมแข็ง เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสรางรายไดสู

ชุมชน สรางงาน อาชีพแกประชาชน สรางเศรษฐกิจจังหวัด 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบครบวงจรใหมีศักยภาพใน

การผลิตท่ีมีคุณภาพ 
4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ ใหมีสุขภาวะเรียนรูและปรับตัวไดอยางมีศักยภาพในการจัดการตนเองเปนชุมชน

พอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเปนชุมชน ปลอดภัยอบอุน นาอยู 
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม      

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร

ภาครัฐทุกระดับใหมีความพรอมรองรับยุทธศาสตรจังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เปาประสงครวม 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉล่ียระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเท่ียวการคาการลงทุน เติบโตอยาง

ตอเนื่องสวนรวมขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
2. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมเปนอยางท่ัวถึงท้ังจังหวัด ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 

มีความสุข มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดสูง 
4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับเคล่ือนสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําใหสมดุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังดานเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การคา การบริการ

และการเกษตรแบบครบวงจร 
กลยุทธ 1.1 ยกระดับการคาการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมืองการเปดประชาคม

อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล 
1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

การพัฒนาเมือง 
1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณและแขงขันได 
1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรและการเติบโตท่ีเปนมติรกับ

ส่ิงแวดลอม 
1.5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองรองรับการทองเท่ียว การเช่ือมโยงเมืองกับนานาชาติและการเติบโต

สูประเทศท่ีพัฒนาแลว 
1.6 พัฒนาการบริการแหงรัฐรองรับการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 และรองรับสังคม

ดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพท่ีพึ่งตนเองได

ดวยศาสตรพระราชา 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง และสงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน

สวัสดิการสังคมเพื่อรวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรีนาอยู พึ่งตนเองได 
2.2 เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรูพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงกาวสูสากล 
2.3 เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบานและการบูรณาการ

ภาครัฐเพื่อความมั่นคงของพื้นท่ีแบบเขมขน และทันสมัย 
2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแหง

รัฐท่ัวทุกพื้นท่ี 
2.5 สรางเมืองแหงสุขภาวะท่ีเขมแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดีและอยูดีมีสุขดานกลไกชุมชน และ

ความฉลาดรูของตนเองอยางเทาทัน 
2.6 สงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐท่ีมีความเข็มแข็ง และสรางสรรคสังคมเพชรบุรีท่ีซื่อตรงโปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน

ตลอดท้ังตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน17 
3.3 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู สะอาด รมรื่น ดวยธรรมชาติและการจัดการในระดับสากล 
3.4 สงเสริมการจัดการพลังงานท่ียั่งยืน และการใชประโยชนอยางรูคุณคารองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต และการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม_ 
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กลยุทธ 
4.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไดสูชุมชนประชาชนมีอาชีพและ

รายไดท่ีมั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง 
4.2 การคมนาคมขนสงและระบบโลจิตติกสจังหวัดสะดวก ปลอดภัยเช่ือมโยงอยางเปนระบบรองรับ

การคาการเกษตรการทองเท่ียว และการพัฒนา 
4.3 องคกรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลการบริการ

ขององคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสูสากล 
4.4 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีความเขมแข็งครบวงจรเช่ือมโยงระหวางจังหวัด กลุมจังหวัด

ยกระดับสูภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ 
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

- งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุงบํารุงรกัษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา พัฒนาระบบจราจร 
- งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา 
- ประปา พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน 
- งานดานการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
- ฯลฯ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
- งานดานสวัสดิการสังคม(ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
- งานดานการศึกษา 
- งานดานการสาธารณสุข 
- งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานดานแกไขปองกันปญหายาเสพติด 
- ฯลฯ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

และการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

- งานดานการสงเสริมการลงทุน 
- งานดานการพาณิชยกรรม 
- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานดานการทองเท่ียว 
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- ฯลฯ 
 
 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการปูองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- งานดานการจัดการขยะในชุมชน 
- งานดานสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
- ฯลฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการสงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ฯลฯ 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 
- งานดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต 
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
- งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถ่ิน 
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
- งานดานการสงเสริมคานิยม 12 ประการ 
- ฯลฯ 

 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1 วิสัยทัศน 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย   

แหลงเรียนรูภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ช้ันนําของ ASEAN 

2.2 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําพัฒนาระบบจราจร 
- งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา 
- ประปา พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน 
- งานดานการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
- ฯลฯ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
- งานดานสวัสดิการสังคม(ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
- งานดานการศึกษา 
- งานดานการสาธารณสุข 
- งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานดานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานดานแกไขปูองกันปญหายาเสพติด 
- ฯลฯ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการสงเสริมการลงทุน 
- งานดานการพาณิชยกรรม 
- งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานดานการทองเท่ียว 
- ฯลฯ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการปูองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- งานดานการจัดการขยะในชุมชน 
- งานดานสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
- ฯลฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการสงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ฯลฯ 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 
- งานดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต 
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
- งานดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
- งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถ่ิน 
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- งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
- งานดานการสงเสริมคานิยม 12 ประการ 
- ฯลฯ 

2.3 เปาประสงค 
๑ มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นท่ีสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
๒ ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีไดมาตรฐาน 
๓ ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๔ ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
๕ ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
6 ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุข 
7 มีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนภายในตําบล 
8 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรักษรักษา 
9 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

2.4 ตัวช้ีวัด 
๑ มีโครงสรางพื้นฐานรอยละ ๙๐ ในการใหบริการแกประชาชน 
๒ ประชาชนรอยละ ๑๐ ไดรับการสงเคราะหคุณภาพชีวิตและท่ีอยูอาศัย 
๓ ประชาชนทุกคนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๔ ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ ๓ จากการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
๕ ขยะภายในชุมชนลดลงรอยละ 40 ไมมีมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีเปนพิษในพื้นท่ี 
๖ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูสืบไป 
7 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน มีความรูและเขาใจการดําเนินงานของทางราชการ 

2.5 คาเปาหมาย 
๑ มีโครงการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 5 โครงการ/ป 
๒ การสงเคราะหคุณภาพชีวิตและท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนไมนอยกวา ๑๒ ครั้ง/ป 
๓ การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป 
๔ การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป 
๕ การจัดกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอมไมนอยกวา 12 ครั้ง/ป 
๖ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป 
7 มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

2.6 กลยุทธ 
๑ การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพื้นท่ีและเมือง 
๒ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและมีมูลคาเพิ่มสูงจากแบบอยางความสําเร็จ

ในประเทศ 
๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนและเพิ่ม

มูลคาผลผลิตของเกษตรกร 
๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานรวมท้ังการ

ใชน้ําซ้ํา 
๕ การสงเสริมการพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับนักทองเท่ียวท่ัวไป 



 
 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     24 
 

๖ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตูการคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญ
ของภูมิภาค 

๗ คนไทยทุกชวงวยัไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
๘ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 
๙ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 
๑๐ การสรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส และดิจิทัลรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง 
11 การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพื้นท่ีและเมือง 
๑2 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า 
๑3 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดบนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
14 การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเท่ียวมูลคาเพิ่มสูง 
15 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เช่ือมโยง เปดกวางและมี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑ การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒ การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔ การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 2 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรของ อปท. 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ การพัฒนา โดยใชหลัก       

( SWOT  Analysis)  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพ ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 

1. บุคลากรมีศักยภาพ มีทัศนคติท่ีดีและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
๒. มีความพรอมในการวางแผนและประสานกับผูนําชุมชน ประชาชน สวนราชการและหนวยงานตางๆ    

ท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
๓. ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน และประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มกําลัง 
๔. นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีมีความจริงใจในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการดําเนินงานของ

องคกร ทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสใหตรวจสอบ ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ีอยางเพียงพอ 
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรของทองถ่ินท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาอาชีพเกษตร 
7. ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการบริหารงาน มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน และยอมรับฟงความคิดเห็นของ

บุคลากร ผูนําชุมชนและประชาชน 
จุดออน  (Weak = W) 

๑. บุคลากรมีจํานวนนอยกวาปริมาณงานและภารกิจท่ีตองรับผิดชอบ   
๒. ขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เงินอุดหนุนจากรัฐไมแนนอนและ          

ไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและภารกิจหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบตอประชาชนในพื้นท่ี 
๓. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมายในการดําเนินภายใตอํานาจหนาท่ีของ อบต.ทําใหการดําเนินงาน     

ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี เพื่อใหเปนไปตามความตองการประชาชน 
โอกาส  (Opportunity = O) 

1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการประเมินมุงเนนการนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนเกณฑในการประเมิน 

๒. การบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นทําใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับ  
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จะชวยให         
การพัฒนาสําเร็จตามเปาหมาย 

๔. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนตอ   
การพัฒนาในแงของงบประมาณการดําเนินงาน 
อุปสรรค  (Threat = T) 

๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบขอมูลท่ีทันสมัย 
๒. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุเปาหมาย 
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๓. นโยบายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  ไดแก การไฟฟาฯ การประปา ฯลฯ  
ยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีทําใหตองใชงบประมาณทองถ่ินเปนจํานวนมากในการ
พัฒนาระบบสารธารณูปโภค 

๔. การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๕. การออกกฎหมาย ระเบียบยังไมรองรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเกิด
ขอขัดของในการใหบริการประชาชน 

๖. นโยบายประชานิยมทําใหประชาชนรอเพียงการชวยเหลือจากภาครัฐ ความเขมแข็งของชุมชนจึงลดลง 
โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลาท่ีผานมา โดยดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 
๑. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

-  สนับสนุนงบประมาณใหกลุมอาชีพท่ีมีอยูเดิม ใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน เชน กลุมเล้ียงสัตว กลุมทํา
ตาลโตนด และสงเสริมกลุมอาชีพใหมๆ 

-  สงเสริมกลุมออมทรัพย และสถาบันการเงินในตําบล 
-  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

๒. การดําเนินงานดานสังคม 
-  การจัดแขงขันกีฬาเยาวชน เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
-  จัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
-  จัดสรรเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยเอดส และเด็กดอยโอกาส 
-  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ, กิจกรรมวันรักผูสูงอายุ 
-  สงเสริมกิจกรรมของเยาวชน 
-  สงเสริมการเตรียมพรอมสูประชาคม ASEAN 

๓. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
-  ปรับปรุงซอมแซมถนนใหไดมาตรฐาน  
-  ประสานของบสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ อบต. 
-  พัฒนาระบบประปา 
-  ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟา 
-  พัฒนาระบบชลประทาน  

๔. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 
-  ขุดคลองคูสงน้ําเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร 
-  ปรับปรุงคูคลองท่ีมีอยูเดิมใหใชงานไดดีข้ึน 

๕. การดําเนินการดานสาธารณสุข 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออก 
-  สงเสริมการเลนกีฬา และจัดแขงขันกีฬาเยาวชน 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจางผูสอนเตนแอโรบิค 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคเอดส 
-  สนับสนุนชมรมสรางเสริมสุขภาพ 

๖. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
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-  ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานของ อบต. แกประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม  อบต.พบประชาชน
อบต.สัญจร และจัด อบต. เคล่ือนท่ี 

-  อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต. 
-  ใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ  ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 
-  จัดหาพื้นท่ีเพื่อใชในกิจการของ อบต. 
-  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชน สายดวนและเว็บไซต 

๗. การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-  จัดใหมีการทําบุญในพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ 
-  สงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรม โดยการรวมทํากิจกรรมดานประเพณีศาสนา เชน งานแหเทียน

เขาพรรษา ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง และภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมวันผูสูงอายุในชวงวันสงกรานต 
-  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการ ดานภาษาอังกฤษ รองรับการเปดสู ASEAN 
-  กิจกรรมสรางความรูสูผูปกครองของเด็ก ศพด.ตําบลไรโคก 

๘. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
- รณรงคการรักษาความสะอาดภายในชุนชนในชวงวันสําคัญตางๆ 
- พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนทุก ๆ เดือน 
- สงเสริมการพัฒนาส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน 
- สงเสริมกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรต์ิ 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
- การใหความรวมมือของประชาชน 
- งบประมาณท่ีมีไมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            การนําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ไปสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

สวนท่ี  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แผนงาน 
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สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินและยุทธศาสตรระดับมหภาคเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

ที่ 
ยุทธศาสตรชาติ     

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 
SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. กลยุทธ แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 
ยุทธศาสตรชาติ      
ดานความมั่นคง 

หมุดหมายที่ ๘       
ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นาอยู 
ปลอดภัย เติบโตได

อยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให
มีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความ
พรอมในการรับมือและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 

เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 3      
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา           
ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบรอย 

การเสริมสรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด 

2 

ยุทธศาสตรชาติ      
ดานการสราง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

หมุดหมายที่ 1       
ไทยเปนประเทศชั้นนํา
ดานสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของ
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป

สูงขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
จากฐานการคา การลงทุน การ

บริการ การทองเที่ยว และ
การเกษตร   สูความมั่งคั่งย่ังยืน 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรที่ 4     
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน    
พาณิชยกรรมและ

ทองเที่ยว 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฟารมและ

กิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว เพื่อ
ลดตนทุนและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ของเกษตรกร 

การเกษตร สํานักปลัด 

  

หมุดหมายที่ 1       
ไทยเปนประเทศชั้นนํา
ดานสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของ
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป

สูงขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
จากฐานการคา การลงทุน การ

บริการ การทองเที่ยว และ
การเกษตร   สูความมั่งคั่งย่ังยืน 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรที่ 4     
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

ทองเทีย่ว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน    
พาณิชยกรรมและ

ทองเที่ยว 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
นํ้าเพื่อการเกษตรใหมีความ
สมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทานรวมทั้งการใชนํ้าซํ้า 

การเกษตร สํานักปลัด 

  

หมุดหมายที่ 2       
ไทยเปนจุดหมายของ
การทองเที่ยวที่เนน

คุณภาพและความย่ังยืน 

เปาหมายที่ 3 การทองเที่ยวไทย
ตองมีการบริหารจัดการอยาง

ย่ังยืนในทุกมิติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร
จากฐานการคา การลงทุน การ

บริการ การทองเที่ยวและ
การเกษตร สูความมั่งคั่งย่ังยืน ดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรที่ 4        
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน    
พาณิชยกรรมและ

ทองเที่ยว 

การสงเสริมการพัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพรองรับนักทองเที่ยว
ทั่วไป 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

 
หมุดหมายที่ 5    

ประตูการคาการลงทุน
และโลจิสติกส 

เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและ
ทางเชื่อมโครงขายคมนาคม
และโลจิสติกสของภูมิภาค 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
จากฐานการคา การลงทุน การ

บริการ การทองเที่ยว และ
การเกษตร   สูความมั่งคั่งย่ังยืน 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรที่ 1          
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตู

การคาการลงทุนและ
ฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 
กองชาง 
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ที่ 
ยุทธศาสตรชาติ     

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 
SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. กลยุทธ แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

หมุดหมายที่ 12     
ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง มุงเรียนรู
อยางตอเน่ือง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหง

อนาคต 

เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุก
ชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับโลกยุคใหม มคีุณลักษณะ
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี

คุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก 

สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคม
ไดอยางสงบสุข 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

คนไทยทุกชวงวัยไดรับการ
พัฒนาในทุกมิติ 

การศึกษา 
กอง

การศึกษา 

  

หมุดหมายที่ 4       
ไทยเปนศนูยกลางทาง
การแพทยและสขุภาพ

มูลคาสูง 

เปาหมายที่ 4 ระบบบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมี

ความพรอมรองรับภัยคุกคาม
สุขภาพ 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนไทยไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

การ
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

  

หมุดหมายที่ 12    
ไทยมีกําลังคน

สมรรถนะสูง มุงเรียนรู
อยางตอเน่ือง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหง

อนาคต 

เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุก
ชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับโลกยุคใหม มคีุณลักษณะ
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี

คุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก 

สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคม
ไดอยางสงบสุข 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

คนไทยทุกชวงวัยไดรับการ
พัฒนาในทุกมิติ 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 
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ที่ 
ยุทธศาสตรชาติ     

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 
SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. กลยุทธ แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสราง

โอกาสและความ
เสมอภาคใน

สังคม 

หมุดหมายที่ 9       
ไทยมีความยากจนขาม
รุนลดลง และมีความ
คุมครองทางสงัคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

เปาหมายที่ 2 คนทุกชวงวัยไดรับ
ความคุมครองทางสังคมที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิต 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาระบบความคุมครอง
ทางสังคมใหมปีระสิทธิภาพ 

สังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด 

  

หมุดหมายที่ 9        
ไทยมีความยากจนขาม
รุนลดลง และมีความ
คุมครองทางสงัคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

เปาหมายที่ 2 คนทุกชวงวัยไดรับ
ความคุมครองทางสังคมที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิต 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาระบบความคุมครอง
ทางสังคมใหมปีระสิทธิภาพ 

งานงบกลาง สํานักปลัด 

5 

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสราง

ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

หมุดหมายที่ 8        
ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นาอยู 
ปลอดภัย เติบโตได

อยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให
มีความนาอยูอยางย่ังยืน มีความ
พรอมในการรับมือและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 

เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

ดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 2        
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

การเสริมสรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

งานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

  

หมุดหมายที่ 10      
ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํ่า 

เปาหมายที่ 3 การสรางสังคม
คารบอนตํ่าและย่ังยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5     
ดานการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ และการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า 

งานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

  

หมุดหมายที่ 10      
ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม
คารบอนตํ่า 

เปาหมายที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5     
ดานการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ และการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรอยางชาญฉลาดบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเกษตร สํานักปลัด 
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ที่ 
ยุทธศาสตรชาติ     

20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 
SDGs ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. กลยุทธ แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  

หมุดหมายที่ 2       
ไทยเปนจุดหมายของ
การทองเที่ยวที่เนน

คุณภาพและความย่ังยืน 

เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการ
ทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยว

คุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการที่มี

ศักยภาพอ่ืน 

การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมือง
สรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว 
บนฐานทรัพยากร อัตลักษณของ
ทองถิ่น และศักยภาพของพื้นที ่

ยุทธศาสตรที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
พัฒนาดานศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม 
สินคา และบริการ การทองเที่ยว

มูลคาเพิ่มสูง 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

6 

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทยประชาชน 

เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ 
มีคุณภาพ เขาถึงได 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่
พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีใน
องคกร และการมีสวน

รวมของประชาชน 

การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการและโครงสรางของภาครัฐ
ใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวาง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักปลัด 
กองคลัง      
กองชาง      

กอง
การศึกษา 

  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทยประชาชน 

เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ 
มีคุณภาพ เขาถึงได 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่
พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีใน
องคกร และการมีสวน

รวมของประชาชน 

การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการและโครงสรางของภาครัฐ
ใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวาง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศ 

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลัด 
กอง

การศึกษา 

  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทยประชาชน 

เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ 
มีคุณภาพ เขาถึงได 

การเสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่
พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน

องคกร และการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีใน
องคกร และการมีสวน

รวมของประชาชน 

การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการและโครงสรางของภาครัฐ
ใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวาง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศ 

งบกลาง สํานักปลัด 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            2.บัญชีโครงการพัฒนา

ทองถิ่น 
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 1  
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัย
สนับสนุนเพื่อเปนประตูการคาการลงทุนและ
ฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

10,454,400 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

2,246,500 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

2,306,400 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

3,120,550 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

2,422,080 

 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 

20,549,930 
รวม 30 10,454,400 6 2,246,500 7 2,306,400 6 3,120,550 6 2,422,080 55 20,549,930 

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนา 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ 
กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
2.1 แผนงานการศึกษา 
กลยุทธ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการสุขภาพ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 
กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
กลยุทธ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแขง็ในการบริหาร
จัดการพื้นที่และเมือง 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
กลยุทธ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ 
2.6 แผนงานงบกลาง 
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890,000 
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5,000 
 
 

6,320,000 
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4 

 
 
 

3,352,000 
 
 

325,000 
 

890,000 
 
 

200,000 
 
 

5,000 
 
 

6,520,000 

 
 
 

19 
 
 

10 
 

5 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

4 

 
 
 

3,352,000 
 
 

325,000 
 

890,000 
 
 

200,000 
 
 

5,000 
 
 

6,720,000 

 
 
 

95 
 
 

50 
 

25 
 
 

10 
 
 

5 
 
 

20 

 
 
 

16,760,000 
 
 

1,625,000 
 

4,450,000 
 
 

1,000,000 
 
 

25,000 
 
 

31,600,000 
รวม 41 10,692,000 41 10,892,000 41 11,092,000 41 11,292,000 41 11,492,000 205 55,460,000 
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนา 
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบรอย 
กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการพื้นที่และเมือง 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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1,175,000 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1,175,000 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1,175,000 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1,175,000 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1,175,000 

 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 

5,875,000 
รวม 9 1,175,000 9 1,175,000 9 1,175,000 9 1,175,000 9 1,175,000 45 5,875,000 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนา 
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทองเที่ยว 
กลยุทธ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว เพื่อลดตนทุน
และเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกร 
กลยุทธ การพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าเพื่อ
การเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
รวมทั้งการใชนํ้าซํ้า 
4.1 แผนงานการเกษตร 
กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนาและยกระดับการ
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักทองเที่ยวทั่วไป 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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41 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,350,000 
 
 

25,000 
รวม 10 855,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 9 380,000 46 2,375,000 
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไก
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
กลยุทธ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 แผนงานการเกษตร 
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65 
 
 
 

25 

 
 
 
 

450,000 
 
 
 

25,000 
รวม 18 95,000 18 95,000 18 95,000 18 95,000 18 95,000 90 475,000 

ยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาดาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และ
บริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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630,000 

 
 

12 

 
 

630,000 
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630,000 

 
 

12 

 
 

630,000 

 
 

12 

 
 

630,000 

 
 

60 

 
 

3,150,000 

รวม 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 12 630,000 60 3,150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     36 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบรหิาร
จัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและ
โครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและ
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและ
โครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและ
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ 
7.2 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและ
โครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและ
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ 
7.3 แผนงานงบกลาง 
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75 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

8,525,000 
 
 
 
 

1,240,000 
 
 
 
 

3,785,000 
รวม 71 2,710,000 71 2,710,000 71 2,710,000 71 2,710,000 71 2,710,000 355 13,550,000 

รวมทั้งสิ้น 192 26,018,400 167 16,735,500 168 16,995,400 167 18,009,550 167 17,511,080 861 101,434,930 

 



แบบ ผ.01/1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     37 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

 ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

30 10,454,400 6 1,446,500 7 1,506,400 6 2,320,550 6 1,622,080 55 17,349,930 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

26 1,585,000 26 1,585,000 26 1,585,000 26 1,585,000 26 1,585,000 130 7,925,000 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

9 1,163,000 9 1,163,000 9 1,163,000 9 1,163,000 9 1,163,000 45 5,815,000 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
การพัฒนาดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการทองเที่ยว 

9 755,000 8 280,000 8 280,000 8 280,000 8 280,000 41 1,875,000 

ยุทธศาสตร ที่ 5 
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

18 73,000 18 73,000 18 73,000 18 73,000 18 73,000 90 365,000 

 

 
 



แบบ ผ.01/1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     38 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

 ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567  ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร ที่ 6 
การพัฒนาดาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

7 280,000 7 280,000 7 280,000 7 280,000 7 280,000 35 1,400,000 

ยุทธศาสตร ที่ 7 
การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองคกร
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

42 664,000 42 664,000 42 664,000 42 664,000 42 664,000 210 3,320,000 

รวมทั้งสิ้น 141 14,974,400 116 5,491,500 117 5,551,400 116 6,365,550 116 5,667,080 614 38,049,930 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     39 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรชาตดิานความม่ันคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/
เปาประสงค ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดฝกอบรม อปพร. 
และทบทวนแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

เพื่อฝกอบรม อปพร. ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพรอมฝกทบทวน อปพร. 

อปพร.ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ  
อปพร. ไดรับการฝกและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

อปพร.ไดรับการฝกอบรม
ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

2 รณรงคปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบลไรโคก      

ในการปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

อปพร. และประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
สามารถปองกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยอ่ืนๆได 

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการปองกัน
อัคคีภัยและสาธารณภัย

อ่ืนๆ 

สํานักปลัด 

3 ศูนยเฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนนชวง

เทศกาลและวันสําคัญตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการจาก             
ศูนยเฉพาะกิจฯ 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในชวงเทศกาล

และวันสําคัญตางๆ 

สํานักปลัด 

4 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อเปนการเตรียมความใน
การปองกันไฟปา 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนสามารถ
ดําเนินการปองกันไฟปาได 

ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันไฟปา 

สํานักปลัด 

5 อบรมใหความรูในการใช 
อุปกรณกูชีพ กูภัย 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู 
ในการใช 

อุปกรณกูชีพ กูภัย 

อปพร. ประชาชน 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถใชอุปกรณ  
กูชีพ กูภัย 

ผูเขาอบรมสามารถใช
อุปกรณกูชีพ กูภัย 

เบื้องตนได 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     40 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรชาตดิานความม่ันคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/
เปาประสงค ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV  เพื่อปองกันและเฝา
ระวังปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ ตําบลไรโคก 

ติดต้ังกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สามารถปองกันและ 
เฝาระวังปญหา 

ยาเสพติดและชวยดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 

7 สงเสริมความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรม สามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภัยได 

ผูเขาอบรมสามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา

สาธารณภัยได 

สํานักปลัด 

8 รณรงคปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง
แหนปาไม 

พื้นที่ปาตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไมบุกรุก  
ทําลายปา 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
หวงแหนปาไม 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เพื่อฝกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจําองคการบริหาร

สวน 
ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 50 ของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ไดรับการฝกและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติไดรับการ
ฝกอบรมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การขยายผลรปูแบบเกษตรย่ังยืนที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมและมีมูลคาเพิ่มสูงจากแบบอยางความสําเร็จในประเทศ 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมกลุมอาชีพ
เกษตรกรรมภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเกษตรกรรมภายใน

ตําบล 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรกรรมมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม            
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

2 สงเสริมกลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
เกษตรอินทรียภายในตําบล 

กลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรอินทรียมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรอินทรีย 
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวภายในตําบล 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวมีการการ
พัฒนา 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว       
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

4 สงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกร 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผลผลิต
ไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แปรรูปผลผลิต 

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักปลัด 

5 สนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมศูนยขาวชุมชน
ตําบลไรโคก 

เพื่อสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมศูนยขาวชุมชน

ตําบลไรโคก 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 30 ของกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมศูนย
ขาวชุมชน ตําบลไรโคก 
สามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุนใหมีความมั่นคง
และดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการฟารมและกิจกรรมหลังการเกบ็เกี่ยว เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกร 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย 

เพื่อการชวยเหลือประชาชน   
ดานเกษตรกรรม 

ฯลฯ 

ประชาชนตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
เกษตรกรที่ประสบปญหา
ดานเกษตรกรรมไดรับ
ความชวยเหลือ 

ประชาชนที่ประสบปญหา
ดานเกษตรกรรมไดรับ

ความชวยเหลือ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอปุสงคและอุปทานรวมทั้งการใชน้ําซ้ํา 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
อนุรักษฝายแมว 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน 

ตําบลไรโคก 

ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน

ตําบลไรโคก 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของฝาย
แมวไดรับการดูแล
ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสราง 

1.ฝายสงนํ้าภายในตําบล
ไดรับการปรับปรุง/

ซอมแซมหรือกอสราง 
2.เกษตรกร มีนํ้าไวใช

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

กองชาง 

2 ขุดลอกวัชพืชจากแหลงนํ้า
ภายในตําบลไรโคก 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกวัชพืช 
จากแหลงนํ้า 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ มีนํ้าใช
ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

3 ขุดลอกหลุมยืม จากบาน
ยายเขียด หมูที่ 5 – สุดเขต
ตําบลไรโคก หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กวางเฉลี่ย 2 เมตร           
ยาว 3,000 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

475,000 - - - - รอยละ 50 ของ มีนํ้าใช
ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การทองเที่ยวไทยตองมีการบรหิารจัดการอยางย่ังยืนในทกุมิต/ิเปาประสงค มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนภายในตําบล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนาและยกระดบัการทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพรองรบันักทองเที่ยวทัว่ไป 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมพัฒนา 
การทองเที่ยวทองถิ่น 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสถานที่
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ไปสูมาตรฐาน 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไดรับการพัฒนาเปน
ที่ยอมรับของประชาชน

ทั่วไป 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ 
และ 
สัญญาณไฟกระพริบภายใน
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังปายจราจร 
ชนิดตางๆ 

สัญญาณไฟกระพริบ 
ภายในตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

2 ติดต้ังกระจกโคงโพลี
คารบอเนต 

เพื่อใชในการติดต้ัง
อํานวยการจราจรภายใน

หมูบาน 

ติดต้ังกระจกโคง 
ขนาด 24 น้ิว พรอมขา

ติดต้ังทอเหล็กอาบ
สังกะสี ø 2 น้ิว  

สูง 2.50 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 กอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายนํ้าสายบาน
นายบุญเชิด ฉลาดเลิศ     
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. และ
รางระบายนํ้า 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 4.00 ม. 
ยาว 94 ม. 

หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

376 ตารางเมตร 
รางระบายนํ้า 

ขนาดกวาง 0.30 ม.  
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 94 ม. 

พรอมวางทอ คสล. 
Ø 0.60 ม. 

จํานวน 10 ทอน 

425,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
และมีการระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมและสามารถ

ระบายนํ้า 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนางใจ บุญอยู 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 3.00 ม. 
ยาว 54 ม. 

หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

126 ตารางเมตร 

89,100 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. ตอจาก
ของเดิมถึงคันคลองบน    
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 45 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา  
180 ตารางเมตร 

100,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค
ริมคลองชลประทาน หมูที่ 3 

เพื่อใหไดศาลา
อเนกประสงคที่มี

มาตรฐาน 

กวางประมาณ  
2.50 เมตร  

ยาว 17.00 เมตร  

120,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ศาลาอเนกประสงคที่มี
มาตรฐาน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     48 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 กอสรางรางระบายนํ้า สาย
บานนายเผียน ขาวสนิท  
หมูที่ 4 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

กวาง 0.30 เมตร  
ยาว 340 เมตร  
ลึกเฉลี่ยประมาณ  

0.60 เมตร  

850,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

8 กอสรางรางระบายนํ้า จาก
คลองชลประทาน-วัดหัวนา 
หมูที่ 5 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

กวาง 0.60 เมตร  
ยาว 199 เมตร  
ลึกเฉลี่ยประมาณ  

0.80 เมตร 

597,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

9 กอสรางทอลอดบริเวณบาน
นายสะอาด กลัดเข็มทอง 
หมูที่ 6 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

วางทอ คสล.มอก.3 
 Ø 1.00 เมตร  

ยาว 10.00 เมตร  

53,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

10 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง     
เสนถนนใหม หมูที่ 4 

เพื่อติดต้ังไฟฟา  สอง
สวางสาธารณะ 

ยาวประมาณ 230 เมตร  - 80,000 - - - รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟสองสวาง  
ในการคมนาคมในเวลา

กลางคืนและ  
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     49 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 กอสรางร้ัวและเรียงหิน
ชายฝง พรอมทําถนน คสล.
รางระบายนํ้าบานกวย 3 
(ใกลคลองชลประทาน)    
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ชวงที่ 2 กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 3 กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 4 กวางเฉลี่ยประมาณ 
5.00-7.00 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่  

เทคอนกรีตไมนอยกวา  
613 ตารางเมตร  

- 620,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 ซอมแซมถนนทางเขา      
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

พื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 30  

ตารางเมตร  

- 16,500 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางอุทัยวรรณ 
กลิ่นทอง (ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน) หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา  

940 ตารางเมตร 

- 530,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

14 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นางสุภา จันทรแกว ตอจาก
ของเดิม หมูที่ 1 
 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ 
เทคอนกรีตไมนอยกวา       

600 ตารางเมตร  

- - 330,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.     
พรอมรางระบายนํ้าสายบาน
นางนิตยา ศูนยจันทร     
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
และรางระบายนํ้า 

ที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 121 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา  

484 ตารางเมตร  

- - 350,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
และมีการระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทาง  
การเกษตรที่สะดวกขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

16 กอสรางถนน คสล.สายบาน
นายเจอ-ที่นางลําเพย     
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 48 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร 

- - 120,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

17 ปรับปรุงถนน คสล.       
สายบานนายสม-ในหมูบาน 
โดยการลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต    
แบบ OVERLY หมูที่ 4 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทติก 

คอนกรีต 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ปูยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 

- - 304,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

18 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายเอ็ม ปนเหนง ตอจาก
ของเดิม หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 92 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา 368 ตารางเมตร  

- - 202,400 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

19 ปรับปรุงที่ทําการศาลา
ประชาคม หมูที่ 2 

เพื่อใหไดศาลา
อเนกประสงค         
ที่มีมาตรฐาน 

กวาง 12.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร  

- - - 945,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ศาลาอเนกประสงคที่มี
มาตรฐาน 

กองชาง 

20 กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณที่นายสน-นายเผื่อน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหเปน         
ทางระบายนํ้า 

กวาง 0.80 เมตร  
ยาว 38 เมตร  

ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร  

- - - 130,000 - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 
หมูที่ 6 กับ หมูที่ 2       
ตอจากของเดิมจนสุดทาง 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 166 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 581 ตารางเมตร  

- - - 319,550 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

22 กอสรางถนน คสล. 
บานปาชั้น-ถนนนายทุน    
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 330 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 1,320        

ตารางเมตร  

- - - 726,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

23 ปรับปรุงถนน บานกวย 1 
หมูที่ 2 พรอมปรับปรุงฝา
รางระบายนํ้า พรอมปูยาง
แอสฟลทติก 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 288 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่ปูยางแอลฟลทติก  
ไมนอยกวา                

1,138 ตารางเมตร  

- - - - 535,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

24 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานนางเกลื่อม-
คลองชลประทาน หมูที่ 3 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทติก 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 179 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่ปูยางแอสฟลทติก  
ไมนอยกวา 716 ตารางเมตร 

- - - - 272,080 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายชม ขวัญใจ-ถนนหลัก
สายหัวดอน-หัวนา หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 940 ตารางเมตร  

- - - - 520,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 ขุดขยายอางเก็บนํ้า      
หวยตาแกว 
 

เพื่อขยายอางเก็บนํ้า      
หวยตาแกว 

กวาง 5.00 เมตร  
ลึก 5.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร  

หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
4,250 ลูกบาศกเมตร 

- - - - 95,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
นํ้าใชอยางพอเพียง 

อางเก็บนํ้าสามารถ      
กักเก็บนํ้าไดมากขึ้น 

กองชาง 

27 กอสรางรางระบายนํ้า จาก
บานนายพรม พูลพิพัฒน ถึง
คลองชลประทาน 24 ซาย 
– 1 ขวา หมูที่ 1 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร ยาว 196 
เมตร     ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร  

495,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

28 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายประทุม ศรีถม 
ถึงบานนายบุญชู มิตรมาก    
หมูที่ 1  

เพื่อใหได             
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร พรอมฝงทอขามขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

245,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

29 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางสุภา จันทรแกว       
ตอจากของเดิม หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 6 เมตร                 
ยาว 100 เมตร              

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

360,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

30 เทลานคอนกรีต หมูที่ 2 
(เรือนลาว) 

เพื่อใหได            
ลานคอนกรีต         
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 11.50 เมตร          
ยาว 70 เมตร               

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา        

805 ตารางเมตร         
พรอมถมดินเพิ่ม 

495,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนหมูที่ 2    ไดใช
ประโยชนจากลาน
คอนกรีต 

ลานคอนกรีตที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ ของ

หมูบาน 

กองชาง 

31 กอสรางคลองสงนํ้า       
จากบานนางโสภิณ อุนเรือน
ถึงบานนางนภาพร บัวกล่ํา    
หมูที่ 2 

เพื่อใหได          
คลองสงนํ้าทีถู่กตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 0.60 เมตร            
ยาว 155 เมตร                

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

495,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

32 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายลับ เนียมจันทร 
ถึงบานนางนภาพร บัวกล่ํา    
หมูที่ 2  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 159 เมตร                

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร         
ชวงที่ 2 กวาง 0.40 เมตร 

ยาว 113 เมตร               
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร     

320,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

33 กอสรางถนนลกูรัง        
สายหลัง ศพด.ติดตอ      
ทอมุดเกา หมูที่ 3 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 205 เมตร      
สูง 0.80 เมตร พรอมขุดคลอง   

ระบายนํ้าดานขาง 

280,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

34 กอสรางถนนลูกรัง พรอม
คลองระบายนํ้า สาย 7    
หมูที่ 3 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 580 เมตร      
สูง 1.00 เมตร พรอมขุดคลอง   

ระบายนํ้าดานขาง 

911,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

35 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายสน ถึงบาน
นางสาวนงเยาว หมูที่ 3  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 80 เมตร                  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร     

220,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

36 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนางเอ้ือมพร ถึง
สามแยกขาง อบต. หมูที่ 3  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 110 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร     

295,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

37 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค (ริมคลอง
ชลประทาน) หมูที่ 3 

เพื่อใหไดอาคาร
อเนกประสงค        
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวางประมาณ 2.80 เมตร  
ยาว 18.00 เมตร พรอมร้ัว

ความยาว 68.50 เมตร 

235,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนไดใชประโยชน
จากศาลาอเนกประสงค 

กองชาง 

38 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางมา ถึงบานนาง
ลํายอง หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร      
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร 

56,000     รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

39 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนางเทือง ถึงบาน
นายชม หมูที่ 4  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร       ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร     

230,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

40 กอสรางถนนลกูรัง        
คลองชาง จากเดิมถึงบาน
นางบังอร พรอมคลอง
ระบายนํ้า หมูที่ 4 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร       
ยาว 75 เมตร สูง 1.00 เมตร      

ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร       
ยาว 50 เมตร สูง 0.80 เมตร      

พรอมวางทอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร และทอ คสล.     

ขนาด 0.60 เมตร 

328,000     รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

41 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากคลองชลประทาน ถึง 
วัดหัวนา หมูที่ 5 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร           
ยาว 181 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร     

485,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีต     
ซอย 8 โดยการลาดยาง 
OVERLAY หมูที่ 5 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.90 เมตร            
ยาว 272 เมตร              
หนา 0.05 เมตร             

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา    
1,060 ตารางเมตร 

424,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

43 ปรับปรุงถนน คสล.       
สายบานนางเล็ก ถึงบาน
นายถนอม โดยการลาดยาง 
OVERLAY หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 3.90 เมตร      
ยาว 230 เมตร              
หนา 0.05 เมตร             

ชวงที่ 2 กวาง 2 เมตร         
ยาว 28 เมตร               

หนา 0.05 เมตร             
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา      

953 ตารางเมตร 

381,500 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

44 กอสรางถนน คสล.        
สายบานนางอ่ึง หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 540 เมตร     
หนา 0.15 เมตร            

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา   
2,160 ตารางเมตร 

1,296,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

45 กอสรางทอลอด หมูที่ 6 เพื่อใหได           ทอ
ลอดที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

วางทอ Ø 1 เมตร        
จํานวน 12 ทอน 

180,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

46 กอสรางซอมแซมถนน    
ทางเทา หมูที่ 6 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

พื้นที่เทคอนกรีต               
ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร 

20,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

47 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 
หมูที่ 6 กับ หมูที่ 2  ตอจาก
ของเดิมจนสุดทาง 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร  

268,800 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

เด็กและเยาวชน 
ในตําบลไรโคก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนไดรวมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนในตําบล
ไดเขารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

2 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ศพด. เพื่อจัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศนักเรียน ศพด. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนไดรวมกิจกรรม 

นักรียน ศพด. 
บานนานํ้าพุไดรับการ

ปจฉิมทิเทศน 

กองการศึกษา 

3 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
ใหกับเยาวชนภายใน 

ตําบลไรโคก 

เยาวชน 
ในตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของเยาวชนที่
เขาเรียนมีความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริมพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

4 อาหารกลางวัน(ศพด.) เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน 

ตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 เสริมสรางความรูสูผูปกครอง เพื่อจัดประชุม
เสริมสรางความรูสู

ผูปกครอง 

ผูปกครองเด็กใน ศพด.ตําบลไร
โคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ผูปกครองสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได 

ผูปกครองไดรับความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติ
และดูแลเด็กปฐมวัยและ

ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานของ ศพด. 

กองการศึกษา 

6 อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารเสริม(นม) และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารเสริม(นม) และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 

ศพด.ไรโคก 

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา ทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

8 สงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไรโคก 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนมีประสิทธิภาพ 

เด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา

ตําบล 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 แขงขันทักษะวิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

สนับสนุนการแขงขัน
ทักษะวิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

นักเรียนภายใน ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
จัดการแขงขันดําเนินการ
เปนไปตามวัตถุประสงค 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษา 

10 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นานํ้าพ ุ

เพื่อจัดการอบรมให
ความรูพัฒนา
ศักยภาพครู 

ครู เจาหนาที ่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานนานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของครู
เจาหนาที่มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น 

ครู เจาหนาที่ สามารถ
พัฒนาการเรียน  
การสอน ใหดีขึ้น 

กองการศึกษา 

11 สงเสริมการเรียนรูของเด็กใน
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานนานํ้าพุ 

เพื่อจัดการสอน     
การเรียนรู 

แกเด็ก 
 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
บานนานํ้าพสุามารถ
เรียนรูไดดีย่ิงขึ้น 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนานํ้าพมุีทักษะใน

การเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 

12 สงเสริมพัฒนาการเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนานํ้าพุ 

เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ 

แกเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
บานนานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
นํ้าพุมีพัฒนาการที่ดี 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนานํ้าพมุีพัฒนาการ

ทางดานการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 อาหารกลางวันนักเรียน 
โรงเรียนบานแหลมทองและ
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับ

โรงเรียนบานแหลม
ทองและ 

โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทองและ
โรงเรียนบานไรโคก 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในโรงเรียน           
บานแหลมทองและ
โรงเรียนบานไรโคก   
ไดรับอาหารกลางวัน และ
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

14 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนบานแหลม
ทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทองและ
โรงเรียนบานไรโคก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในโรงเรียนบานแหลม
ทองและโรงเรียนบานไร
โคก ไดรับอาหารเสริม
(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคกไดรับ
อาหารเสริม(นม) และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

15 คาจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนานํ้าพ ุ

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวัย 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด.
บานนานํ้าพุไดรับ

การศึกษาตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

16 คาหนังสือเรียน เพื่อสนับสนุน 
หนังสือเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนานํ้าพ ุ

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวัย 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีหนังสือที่เหมาะสมใน

การพัฒนาการ 

กองการศึกษา 

17 คาอุปกรณการเรียน เพื่อสนับสนุน 
อุปกรณการเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนานํ้าพ ุ

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีอุปกรณการเรียนที่
เพียงพอ 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีอุปกรณการเรียน

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

18 คาเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุน 
เคร่ืองแบบนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนานํ้าพ ุ

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีเคร่ืองแบบทีถู่กตอง  
สวมใส 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีเคร่ืองแบบทีถู่กตอง  

สวมใส 

กองการศึกษา 

19 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนานํ้าพ ุ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวัย 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีพัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสงู 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 4 ระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ/เปาประสงค ประชาชนไดรับการบรกิารดานสาธารณสุข 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

แผนงานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อคุมกําเนิดและ 
ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวไดรับการ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

2 เย่ียมผูรับเบี้ยยังชีพ 
ภายในตําบลไรโคก 

เพื่อเย่ียมเยียนผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ ไดรับ
การเย่ียมเยียนและตรวจ
สุขภาพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
ไดรับการเย่ียมเยียนและ

ตรวจสุขภาพ 

สํานักปลัด 

3 รณรงคปองกันไขเลือดออก
และฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนไดรับการ
ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

4 รณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงคปองกัน       

ยาเสพติด 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
เร่ืองยาเสพติด 

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกัน 

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

5 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เพื่อเปนการลด
ปริมาณยุงลายที่เปน

พาหะนําโรค 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 70 ของผูปวย
จากยุงลายลดลง 

แหลงเพาะพันธุยุงลายถูก
ทําลายและปริมาณยุงลาย

ลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสงู 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 4 ระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ/เปาประสงค ประชาชนไดรับการบรกิารดานสาธารณสุข 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

แผนงานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

เพ่ือการปองกัน ควบคุมและระงับ
ยับยั้งโรคตดิตอ โรคระบาด ฯลฯ 
การจัดสถานที่กักกันเพ่ือปองกัน

ระงับโรคติดตอ ฯลฯ 

ประชาชนตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการเกิด
โรคระบาดไดรับการ
ปองกันและควบคุม 

สามารถควบคุมและระงับ
ยับย้ังโรคติดตอ โรค

ระบาดได 

สํานักปลัด 

7 รณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

เพื่อรณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหันมาใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน 

ประชาชนใหความสําคัญ
ในการใชจักรยานในการ

เดินทาง 

สํานักปลัด 

8 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จยา  
ตานมะเร็งเตานม 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการตาน
มะเร็งเตานม 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

9 การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

10 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลกิโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดการแขงขันกีฬา 
ตําบลไรโคก 

เพื่อจัดการแขงขัน
กีฬาตําบล 

เยาวชนและประชาชน 
ตําบลไรโคก 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 50 ของเยาวชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

เยาวชนและประชาชน ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

กองการศึกษา 

2 จัดงานวันรักผูสูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมวันรัก
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ 
ในตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายมุี
สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออก
กําลังกายหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
อุปกรณกีฬาหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน  

หมูที่ 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

5 จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือ 
เคร่ืองเลนสนาม

หมูบาน  
หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 2 คนทกุชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรบัการศึกษาระดบัปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมปีระสทิธิภาพ 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ซอมแซม ปรับปรุง หรือ
กอสรางบานผูยากไร      
ดอยโอกาส 

เพื่อซอมแซม 
ปรับปรุง หรือ

กอสรางบานผูยากไร 
ดอยโอกาส 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 1 ของผูยากไรใน
ตําบลไดรับการสนับสนุน
ใหชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูยากไรในตําบลไดรับการ
สนับสนุนใหชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด    
กองชาง 

2 การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อการชวยเหลือ
ประชาชนดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
ฯลฯ 

ประชาชนตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 2 คนทกุชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรบัการศึกษาระดบัปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมปีระสทิธิภาพ 

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพแกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,200,000 5,400,000 5,600,000 5,800,000 6,000,000 รอยละ 100 ของ
ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพ   

ผูพิการภายใน 
ตําบลไรโคก  

 

ผูพิการใน 
ตําบลไรโคก 

 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100 ของผูพิการ
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูพิการในตําบลไรโคกที่มี
สิทธ์ิ ไดรับการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพ 

สํานักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพแกผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสใน 
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของผูปวย
เอดสมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูปวยเอดสมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก 
ดอยโอกาสผูยากไร 

เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเด็ก

ดอยโอกาส 

เด็กดอยโอกาส 
ในตําบลไรโคก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 5 ของเด็กดอย
โอกาสไดรับโอกาสทาง
การศึกษา 

เด็กดอยโอกาสไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูอยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/ 
   เปาประสงค ประชาชนไดรบัการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ประปาด่ืมได เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
ประปาด่ืมได 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประปา
ตําบลไรโคกสามารถด่ืมได
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนในตําบลมี
นํ้าประปาที่สะอาดถูก
สุขลักษณะใชอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และการกําจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อสงเสริมการจัดการ
ขยะอยางย่ังยืน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของขยะ 
มูลฝอยไดรับการกําจัด
อยางถูกตอง 

ประชาชนมีความรู 
ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

2 รณรงคลดการใชถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม 

เพื่อรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ

ภาชนะโฟม 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในตําบลลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

ประชาชนในตําบลทราบ
ถึงโทษของการใช
ถุงพลาสติกและ

ภาชนะโฟม 

สํานักปลัด 

3 จัดทํายุทธศาสตรการบริการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตร
การบริการจัดการขยะ

มูลฝอย 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยในตําบลไรโคกลดลง 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

4 คัดแยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก 3 Rs 

เพื่อสงเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากตนทาง

ตามหลัก 3 Rs 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะ 
ไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

5 อบรมคัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทาง ตามหลัก 3 Rs 

เพื่ออบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากตนทาง

ตามหลัก 3 Rs 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถคัดแยกขยะ
ไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 สงเสริมการทําปุยหมักจาก
ขยะ 

เพื่อสงเสริมการทําปุย
หมัก 

จากขยะ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมัก
จากขยะไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะและทําปุยได
ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

7 สงเสริมการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อสงเสริมการทํา 
นํ้าหมักชีวภาพ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมัก
จากขยะไดถูกวิธี 

ประชาชนสามารถทํานํ้า
หมักชีวภาพไดดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

8 ธนาคารขยะ เพื่อจัดต้ังธนาคารขยะ พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
การคัดแยกขยะและนํามา
ขายใหกับธนาคารขยะ 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

9 ศูนยวัสดุรีไซเคิล เพื่อจัดต้ังศูนยวัสดุรี
ไซเคิล 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของขยะ 
รีไซเคิลมีการจัดเก็บและ
คัดแยก 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

10 กาชชีวภาพ เพื่อจัดทําบอกาซ
ชีวภาพสาธิต 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 15 ของครัวเรือน
สามารถนําไปจัดทําบอ
กาซชีวภาพได 

ครัวเรือนในตําบลไรโคกมี
ความรูในการจัดทํากาซ

ชีวภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน เพื่อดําเนินการจัดหา
อาสาสมัครจัดการขยะ

ชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลงจากการ
จัดการขยะ 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

12 รณรงคการลดขยะในชุมชน เพื่อรณรงคการลดขยะ 
ในชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลง 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

13 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อจัดอบรมเก่ียวกับ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
มีระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยที่ดีขึ้น 

ลดการเกิดขยะภายใน
ตําบล 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 2 การอนรุักษ ฟนฟแูละใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตอิยางย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดแูล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต์ิ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรต์ิ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของตําบลไร
โคก มีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนรวมกันปลูกปา 
เพื่อรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

2 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
ปลูกหญาแฝกและพันธุไม
ตางๆ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
หญาแฝกและพันธไม

ตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของพื้นที่ตําบล
ไรโคกไดรับการปลูกหญา
และพันธไมตางๆ 

หนาดินไดรับการปองกัน
การพังทลาย สรางความ

อุดมสมบูรณและลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

สํานักปลัด 

3 จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดานเกษตร
และแหลงนํ้า (LSEP) 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง

ทองถิ่นดานเกษตรและ
แหลงนํ้า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดานเกษตร

และแหลงนํ้า (LSEP) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 30 ของแหลงนํ้า
ในตําบลไดรับการพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ประชาชน มีแหลงนํ้าใน

การอุปโภค บริโภค 

สํานักปลัด 

4 รณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรณรงคการอนุรักษ
ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

รณรงคภายใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การดูแลและรักษา 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

5 ปลูกตนไม เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ตนไม 

ภายในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 10 ของพื้นที่ใน
ตําบลไรโคก มีตนไม
เพิ่มขึ้น 

สรางภูมิทัศนที่สวยงาม 
และสรางอากาศที่สดชื่น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น/เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรกัษรักษา 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมืองสรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว บนฐานทรัพยากร อตัลกัษณของทองถ่ิน และศักยภาพของพื้นที ่
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมและสืบสาน
กิจกรรมลอยกระทง 

ประชาชน 
ในตําบลไรโคก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบสาน
กิจกรรม 
ลอยกระทง 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การจัดขบวนแหงาน

พระนครคีรี-เมืองเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี 

สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี- 

เมืองเพชร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมสามารถสนับสนุน
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรมการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี-เมือง

เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนกิจกรรมวัวเทียม
เกวียน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วัวเทียมเกวียน 

สนับสนุนกิจกรรมวัวเทียม
เกวียนประจําป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมวัวเทียมเกวียน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู
คูอําเภอบานลาด 

กิจกรรมวัวเทียมเกวียน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

คูอําเภอบานลาด 

กองการศึกษา 

4 สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีสงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนรวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
สงกรานต 

กิจกรรมประเพณี
สงกรานตไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น/เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรกัษรักษา 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมืองสรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว บนฐานทรัพยากร อตัลกัษณของทองถ่ิน และศักยภาพของพื้นที ่
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

เพื่อสงเสริมประเพณี 
แหเทียนเขาพรรษา 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

6 อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมอุมลูก
จูงหลานเขาวัดฟงธรรม 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักในพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

กองการศึกษา 

7 สงเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี 

วัฒนธรรมและประเพณีของ 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไดรับการอนุรักษสืบสาน
ตอไป 

เด็กและเยาวชนหันมาใส
ใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นและ

รักษาไว 

กองการศึกษา 

8 ทําบุญกลางบาน  
หมูที่ ๓,4 และ ๕ 

เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
กลางบาน  

หมูที่ ๓ - หมูที่ ๕ 

ประชาชน 
หมูที่ 3,4 และ 5 

ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหมูที่ 3,4 และ 
5 รวมจัดกิจกรรมทําบุญ
กลางบาน  

ประเพณ ี             
ทําบุญกลางบาน      

ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น/เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรกัษรักษา 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมืองสรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว บนฐานทรัพยากร อตัลกัษณของทองถ่ิน และศักยภาพของพื้นที ่
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 สนับสนุนทําบุญลานตาก
ขาว 
หมูที่ 1 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ทําบุญลานตากขาว 

ประชาชน 
หมูที่ 1 

ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที่ 1 รวม
ประเพณีทําบุญลานตาก
ขาว 

ประเพณ ี             
ทําบุญลานตากขาว    

ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

10 งานประเพณีไทยทรงดํา เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีไทยทรงดํา 

ประชาชน 
หมูที่ 2 

ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที่ 2 รวม
ประเพณีไทยทรงดํา 

ประเพณไีทยทรงดํา              
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

11 สงเสริมงานประเพณี
สลากภัต 

เพื่อสงเสริมงาน
ประเพณีสลากภัต 

ประชาชน                 
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนรวมกิจกรรม
สงเสริมงานประเพณี
สลากภัต 

ประเพณีสลากภัต     
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

12 สนับสนุนเทศนมหาชาติ เพื่อสนับสนุนประเพณี
เทศนมหาชาติ 

ประชาชน                
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกรวมรับฟงการเทศน
มหาชาติ 

ประเพณีเทศนมหาชาติ
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อปท.อําเภอบานลาดสัญจร เพื่อเปนการประสาน
ความรวมมือ การรับฟง

ปญหา ขอมูลตางๆ 

ขาราชการ ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของปญหา
ถูกนําไปหาวิธีปรับปรุง
แกไข 

อําเภอบานลาด รับรูถึง
ปญหา ความตองการของ
ประชาชนตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 

2 คัดเลือกพอดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
พอดีเดน 

พอดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของพอ
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกพอดีเดน
เพื่อยกยองเปนแบบอยาง

ที่ดีทุกหมูบาน 

สํานักปลัด 

3 คัดเลือกแมดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
แมดีเดน 

แมดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของแม
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกแมดีเดนเพื่อ
ยกยองเปนแบบอยางที่ดี

ทุกหมูบาน 

สํานักปลัด 

4 สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรม
สํานักงานสวยสะอาด 

สํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสํานักงาน
มีความสะอาด สวยงาม 
และมีบรรยากาศรองรับ
การใหบริการประชาชน 

อบต.มีความสะอาด 
สวยงาม และมีบรรยากาศ

รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

5 จัดการเลือกต้ังทองถิ่น เพื่อจัดการเลือกต้ัง
ทองถิ่น 

หมูที ่๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 ของการ
จัดการเลือกต้ังเปนไป
อยางเรียบรอย 

อบต.สามารถจัดการ
เลือกต้ังอยางเรียบรอย 

ถูกตอง 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 กิจกรรมวันปยะมหาราช เพื่อจัดกิจกรรม 
วันปยะมหาราช  

๒๓ ตุลาคม 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขาราชการ 
ประชาชนตําบลไรโคกรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

7 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 28 ก.ค.  

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

8 กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 3 มิ.ย.  

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

9 จัดงานวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
๑๒ สิงหาคม 

เพื่อเปนการ
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

11 จัดงานวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ  

เพื่อเปนการ
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ    
สถาบันชาติ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบันชาติ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักปลัด 

12 จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดทําวารสาร
สัมพันธ 

อบต.ไรโคก 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร 

พนักงาน อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ตําบลไรโคก รับทราบถึงการ
ดําเนินงานของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนทราบ 
รับทราบผลการ

ดําเนินงานในรอบป 
ของ อบต.ไรโคก 

สํานักปลัด 

13 One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) 

เพื่อจัดบริการ 
One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ) 
บริการประชาชน 

ประชาชนในตําบลไรโคก
และผูมาติดตอราชการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของประชาชน
ไดรับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 
มีจุด One Stop 

Service เพื่อบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

14 บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ 

เพื่อจัดกิจกรรมให
พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจางไดบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสาธารณะ 

ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชนมี
ความรูสึกที่ดีพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 

ประชาชนมีความรูสึกที่
ดีตอพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง 

สํานักปลัด 

15 ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็ป
ไซค อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เว็ปไซค อบต.ไรโคก 

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของประชาชน
สามารถเขาใชบริการเว็ป
ไซค อบต.ไรโคก  

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 
ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

สํานักปลัด 

16 ยกยองพนักงานดีเดน เพื่อดําเนินการยกยอง
พนักงานดีเดน  

พนักงานมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของพนักงานมี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ไดรับ
การยกยองเชิดชูความดี 

สํานักปลัด 

17 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

เพื่อฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรทองถิ่น และสราง
กระบวนทัศนในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของบุคลากร
ของ อบต.สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

บุคลากรของ อบต.
สามารถพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

18 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของ อบต. 

เพื่ออบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร

ของ อบต. 

บุคลากรของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของบุคลากร 
อบต. ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต.
พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น
และยึดหลักคุณธรรม

และจริยธรรม 

สํานักปลัด 

19 อบรมใหความรู พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร 

เพื่ออบรมใหความรู 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร 

พนักงาน อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูเขา
อบรมมีความรูเก่ียวกับ
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ผูเขาอบรมไดรับความรู
เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

สํานักปลัด 

20 จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของขอบัญญัติ
งบประมาณใชเปนแนวทาง
ในการใชจายงบประมาณ 

ขอบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจําป สามารถ

ดําเนินการตาม
กระบวนการไดแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

และใชเปนแนวทางในการ
ใชจายงบประมาณ 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     84 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อดําเนินการรวบรวม 
ปญหา ความตองการของ

ประชาชนใน           
ตําบลไรโคก 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหาความ
ตองการของประชาชนไดรับ
การแกไข 

ทราบปญหา ความ
ตองการของประชาชนใน

ตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 

22 ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เพื่อดําเนินการรวบรวม
ขอมูลความตองการของ

หมูบาน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหา 
ความตองการของประชาชน
ไดรับการแกไข 

ทราบปญหาความตองการ
ของหมูบาน 

สํานักปลัด 

23 ประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ตําบล 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 60 ของประกาศ
สัดสวนประชาคมเขารวม
การประชาคม 

การบริหารงานของ อบต.มา
จากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน รวมคิด รวมทํา 

รวมประเมินผล 

สํานักปลัด 

24 ปองกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใน อบต.ไรโคก 

อบต.ไรโคก มีระบบการ
ปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคกไมมี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อบต.ไรโคก สามารถลด
ปญหาและปองกัน    การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัด 

25 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.ใหสอดคลองกับ

ยุคโลกาภิวัฒน 

ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ของ 

อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ        
อบต.ไรโคก ดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงมาตรฐาน

จริยธรรมให สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     85 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 หนวยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดหนวยบริการ
เคลื่อนที่ของ อบต. ในการ

บริการประชาชน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของหมูบาน
ไดรับการบริการเคลื่อนที่ 

ประชาชนไดรับการ
บริการเคลื่อนที่ 

สํานักปลัด 
กองคลัง      
กองชาง      

กองการศึกษา 
27 จัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 5 ของการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ        
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองคลัง 

28 ประชาสัมพันธและจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

เพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และอํานวยความสะดวก

แกประชาชน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ       
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดครบถวน
และปรชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก 

กองคลัง 

29 พัฒนาการจัดเก็บรายได 
อบต.ไรโคก 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได อบต.ไรโคก 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของการจัดเก็บ
รายได มีประสิทธิภาพ 

อบต.สามารถจัดเก็บ
รายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

30 พัฒนาระบบการรับชําระ
ภาษีทองถิ่นผานธนาคาร 

เพื่อพัฒนาระบบการรับ
ชําระภาษีทองถิ่นผาน

ธนาคาร 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูชําระภาษี
สามารถเลือกชองทางการ
ชําระภาษีที่สะดวกขึ้น 

อบต.สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 



แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     86 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

31 นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เพื่อจัดนิทรรศการ
เผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนตําบลไรโคกทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

ของ อบต.ไรโคก 

สํานักปลัด 

32 สงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนไดความรูหนาที่
และสิทธิของตนในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

33 สงเสริมความรูในการมี
สวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ของ
ตนในการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่น 

ประชาชนรูหนาที่และสิทธิ
ของตนและรวมมือกับ อบต. 

ในการพัฒนาตําบลให
เจริญรุงเรือง 

สํานักปลัด 

34 สงเสริมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของเด็กและ
เยาวชนทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชนไดความรู
หนาที่และสิทธิของตนใน

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

35 อบรมใหความรูในการเลือกต้ัง
ทองถิ่น 

เพื่อจัดการอบรมให
ความรูในการเลือกต้ัง

ทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ตําบลไรโคกออกมาใชสิทธ์ิ
เลือกต้ัง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูเก่ียวกับ 

การเลือกต้ังเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

36 ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การปฏิบัติงาน 
Clean&Green 

เพื่อจัดสถานที่ทํางาน
ใหอยูในสภาพ

เรียบรอย สะอาด 

สํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของสถานที่
ทํางาน เรียบรอย สะอาด 

อบต.ไรโคกมี
สภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติงาน 
Clean&Green 

สํานักปลัด 

37 ประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ  
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของความ
ตองการของบุคลากรไดรับ
การตอบรับและนําไปใชใน
การบริหารงาน 

ทราบถึงความพงึพอใจ
และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อนําไปใชในการ
จัดการบุคลากร 

สํานักปลัด 

38 แบงปนความรู เพื่อสอนงานตางๆ 
ตามสายงาน 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของบุคลากร 
อบต.ไรโคก ไดรับความรู
และสามารถนําไปปฏิบัติได 

บุคลากรของ         
อบต.ไรโคก มีความรู
ความสามารถและ

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

39 จัดการองคความรูในองคกร 
(Knowledge Management) 

เพื่อเปนแหลง
รวบรวมความรู 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของบุคลากร 
อบต.ไรโคก ไดรับความรู
จากการจัดการองคความรู
ในองคกร 

บุคลากรของ         
อบต.ไรโคก มีความรู
ความสามารถและ

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

40 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม

จริยธรรม 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกใหความสาํคัญ
ในการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคก
ใหความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

สํานักปลัด 

41 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกยองบุคคล
ตนแบบ 

ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกหันมาใสใจการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไรโคกหันมา
ศึกษาและดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

42 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบูรณาการรวมกัน
ในการดําเนินงาน
ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการอบรมกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ัง 

เพื่อจัดการอบรม
กรรมการประจํา
หนวยเลือกต้ัง 

กรรมการประจํา         
หนวยเลือกต้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของผูเขา
อบรมมีความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติหนาที่
กรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังได 

กรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางถูกตอง

และเรียบรอย 

สํานักปลัด 

44 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
45 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานอบต.

ไรโคก 
เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ

สํานักงาน 
สําหรับ อบต.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
สําหรับ อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
46 จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว  

ศพด.บานนานํ้าพ ุ
เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 
ศพด.บานนานํ้าพ ุ

จัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัวศพด.บาน

นานํ้าพ ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑงาน
บานงานครัว เพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

47 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

สําหรับ 
อบต.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ  

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ

ตอการใชงาน 

สํานักปลัด 
 

48 จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว 
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

อบต.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัวอบต.ไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักปลัด 
 

49 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน 

ศพด.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  
ศพด.ไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑ 
ศพด.ไรโคก เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 

50 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

สําหรับ 
ศพด.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ  

ศพด.ไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ ศพด.ไรโคก 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ

ตอการใชงาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรม อบต. 
พบประชาชน 

หมูที ่๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของประชาชน
เขารวมกิจกรรม 

อบต.ลงพื้นที่ทุกหมูบาน
เพื่อพบปะประชาชน 

สํานักปลัด 

2 ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสถาบันครอบครัวมี
ความเขมแขง็ 

สถาบันครอบครัว
ภายในตําบลมีความ

เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ไดติดตามรับรูขาวสาร
บานเมือง 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร จากการอาน
หนังสือพิมพในที่อาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

สํานักปลัด 

4 เย่ียมบานยามเย็น เพื่อจัดกิจกรรม 
เย่ียมบานยามเย็น 

สํารวจปญหา ความตองการ 
ขอมูล และความคิดเห็นของ

ประชาชน 

หมูที ่๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของปญหา ถกู
นํามาจัดเรียงลําดับเพื่อแกไข 

ทุกหลังคาเรือนไดรวม
เสนอปญหา ความ

คิดเห็น ใหขอมูล ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา

ตําบล 

สํานักปลัด 

5 สงเสริมความเขมแขง็
ของชมรมผูสูงอายุ 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ 

ชมรมผูสูงอายุ 
 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ 70 ของผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่สดชื่นแจมใส 

ผูสูงอายุไดพบปะพูดคุย
รวมทํากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 สงเสริมพัฒนากลุมสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
สตรี 

กลุมสตรี 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของกลุมสตรี
สามารถพัฒนาอาชีพใหดีขึ้น 

กลุมสตรีในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

7 ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน 
 

เพื่อจัดการฝกอบรมอาชีพ ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของผูเขาอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้นสามารถ
นําไปเปนอาชีพเสริมได 

ผูเขาอบรมสามารถ
พัฒนาตัวเองใหมีความรู

และนําไปประกอบ
อาชีพเปนรายไดเสริมได 

สํานักปลัด 

8 ลานกิจกรรมการเรียนรู เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู 
โดยปราชญชาวบาน 

เด็ก เยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กและ
เยาวชนมีความรูเก่ียวกับภูมิ
ปญญาของตําบล 

เด็กและเยาวชนมีความ
รัก หวงแหนภูมิปญญา 

ในตําบล 

กองการศึกษา 

9 สงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 

เพื่อสงเสริมการเรียนของ
เด็กตามที่เด็กเสนอความ

ตองการ 

เด็ก เยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กและ
เยาวชนมีความรูเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนนํา
ความรูที่ไดไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

กองการศึกษา 

10 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่ออบรมใหความรูในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายุ
สามรถดูแลสุขภาพตนเองได
ดีขึ้น 

ผูสูงอายุนําความรูที่ได
จากการอบรมกลับไป
ดูแลสุขภาพตนเองได 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 สงเสริมปราชญชาวบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเก่ียวกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
ถายทอดและแสดงความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็ก

และเยาวชน 

สํานักปลัด 

12 พัฒนากลุมแมบาน เพื่อจัดการอบรม ใหความรู
แกแมบาน 

แมบานใน 
ตําบลไรโคก 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของแมบานที่
เขาอบรมพัฒนาตนเองใน
การใชชีวิตประจําวัน 

ผูเขารวมอบรมสามารถ
นําความรูไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

13 พัฒนากลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ 

กลุมอาชีพ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของกลุมอาชีพ
ไดรับการพัฒนาอาชีพใหดี
ขึ้น 

กลุมอาชีพในตําบล
ไดรับการพัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

14 สงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ภายใน 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผลิตภัณฑ 
OTOP ไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสินคา 

ผลิตภัณฑ OTOP ของ
ตําบลไรโคกไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน

ทั่วไป 

สํานักปลัด 

15 พัฒนาตําบลไรโคก 
( Big Cleaning Day) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา 
ตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของตําบลไรโคก 
ไดรับการทําความสะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

พนักงานจาง  
อบต.ไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของพนักงาน
จาง อบต. 
ไรโคกไดรับการคุมครอง
ครองจากสํานักงาน
ประกันสังคม 

พนักงานจาง อบต. 
ไรโคกไดรับการคุมครอง

ครองจากสํานักงาน
ประกันสังคม 

สํานักปลัด 

2 เงินสํารองจาย เพื่อใชในกรณีเรงดวน เพื่อ
บรรเทาปญหาและความ

เดือดรอนของประชาชนหรือ
กรณีไวจายในกิจการที่
สามารถคาดการณไว

ลวงหนา 

ตําบลไรโคก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของปญหา
และความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือกรณ ี
ไวจายในกิจการที่สามารถ
คาดการณไวลวงหนา
สามารถแกไขได 

สามารถบรรเทาปญหา
และความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือกรณีไว

จายในกิจการที่สามารถ
คาดการณไวลวงหนาได 

สํานักปลัด 

3 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

ขาราชการ 
ตําบลไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคก มี
เงินบําเหน็จบาํนาญไว
สําหรับใชจายเมื่อเกษียณ 

ขาราชการ อบต.ไรโคก 
มีเงินบําเหน็จบํานาญไว

สําหรับใชจายเมื่อ
เกษียณ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไรโคก 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 50 ของสมาชิก
กองทุนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคกสามารถ
บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

5 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของประชาชน 
ไดรับประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล 

ประชาชน ไดรับ
ประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

สํานักปลัด 

6 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

พนักงานจาง  
อบต.ไรโคก 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 รอยละ 100 ของประชาชน 
ไดรับประโยชนจากกองทุน
เงินทดแทน 

ประชาชน ไดรับ
ประโยชนจากกองทุน
เงินทดแทน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรชาตดิานความม่ันคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/
เปาประสงค ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดฝกอบรม อปพร. 
และทบทวนแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

เพื่อฝกอบรม อปพร. ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพรอมฝกทบทวน อปพร. 

อปพร.ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ  
อปพร. ไดรับการฝกและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

อปพร.ไดรับการฝกอบรม
ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

2 รณรงคปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบลไรโคก      

ในการปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

อปพร. และประชาชน 
ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
สามารถปองกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยอ่ืนๆได 

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการปองกัน
อัคคีภัยและสาธารณภัย

อ่ืนๆ 

สํานักปลัด 

3 ศูนยเฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนนชวง

เทศกาลและวันสําคัญตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการจาก             
ศูนยเฉพาะกิจฯ 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในชวงเทศกาล

และวันสําคัญตางๆ 

สํานักปลัด 

4 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อเปนการเตรียมความใน
การปองกันไฟปา 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนสามารถ
ดําเนินการปองกันไฟปาได 

ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันไฟปา 

สํานักปลัด 

5 อบรมใหความรูในการใช 
อุปกรณกูชีพ กูภัย 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู 
ในการใช 

อุปกรณกูชีพ กูภัย 

อปพร. ประชาชน 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถใชอุปกรณ  
กูชีพ กูภัย 

ผูเขาอบรมสามารถใช
อุปกรณกูชีพ กูภัย 

เบื้องตนได 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรชาตดิานความม่ันคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/
เปาประสงค ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV  เพื่อปองกันและเฝา
ระวังปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ ตําบลไรโคก 

ติดต้ังกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สามารถปองกันและ 
เฝาระวังปญหา 

ยาเสพติดและชวยดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 

7 สงเสริมความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรม สามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภัยได 

ผูเขาอบรมสามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา

สาธารณภัยได 

สํานักปลัด 

8 รณรงคปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง
แหนปาไม 

พื้นที่ปาตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไมบุกรุก  
ทําลายปา 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
หวงแหนปาไม 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เพื่อฝกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจําองคการบริหาร

สวน 
ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 50 ของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ไดรับการฝกและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติไดรับการ
ฝกอบรมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การขยายผลรปูแบบเกษตรย่ังยืนที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมและมีมูลคาเพิ่มสูงจากแบบอยางความสําเร็จในประเทศ 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมกลุมอาชีพ
เกษตรกรรมภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเกษตรกรรมภายใน

ตําบล 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรกรรมมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม            
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

2 สงเสริมกลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
เกษตรอินทรียภายในตําบล 

กลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรอินทรียมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรอินทรีย 
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวภายในตําบล 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวมีการการ
พัฒนา 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว       
มีการพัฒนา 

สํานักปลัด 

4 สงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกร 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผลผลิต
ไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แปรรูปผลผลิต 

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักปลัด 

5 สนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมศูนยขาวชุมชน
ตําบลไรโคก 

เพื่อสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมศูนยขาวชุมชน

ตําบลไรโคก 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 30 ของกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมศูนย
ขาวชุมชน ตําบลไรโคก 
สามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุนใหมีความมั่นคง
และดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02/1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     99 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอปุสงคและอุปทานรวมทั้งการใชน้ําซ้ํา 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
อนุรักษฝายแมว 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน 

ตําบลไรโคก 

ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน

ตําบลไรโคก 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของฝาย
แมวไดรับการดูแล
ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสราง 

1.ฝายสงนํ้าภายในตําบล
ไดรับการปรับปรุง/

ซอมแซมหรือกอสราง 
2.เกษตรกร มีนํ้าไวใช

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

กองชาง 

2 ขุดลอกวัชพืชจากแหลงนํ้า
ภายในตําบลไรโคก 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกวัชพืช 
จากแหลงนํ้า 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ มีนํ้าใช
ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

3 ขุดลอกหลุมยืม จากบาน
ยายเขียด หมูที่ 5 – สุดเขต
ตําบลไรโคก หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กวางเฉลี่ย 2 เมตร           
ยาว 3,000 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

475,000 - - - - รอยละ 50 ของ มีนํ้าใช
ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเก็บนํ้า 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 



แบบ ผ.02/1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     100 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การทองเที่ยวไทยตองมีการบรหิารจัดการอยางย่ังยืนในทกุมิต/ิเปาประสงค มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนภายในตําบล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและทองเที่ยว 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนาและยกระดบัการทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพรองรบันักทองเที่ยวทัว่ไป 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมพัฒนา 
การทองเที่ยวทองถิ่น 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสถานที่
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ไปสูมาตรฐาน 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไดรับการพัฒนาเปน
ที่ยอมรับของประชาชน

ทั่วไป 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.02/1 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     101 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ 
และ 
สัญญาณไฟกระพริบภายใน
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังปายจราจร 
ชนิดตางๆ 

สัญญาณไฟกระพริบ 
ภายในตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

2 ติดต้ังกระจกโคงโพลี
คารบอเนต 

เพื่อใชในการติดต้ัง
อํานวยการจราจรภายใน

หมูบาน 

ติดต้ังกระจกโคง 
ขนาด 24 น้ิว พรอมขา

ติดต้ังทอเหล็กอาบ
สังกะสี ø 2 น้ิว  

สูง 2.50 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 กอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายนํ้าสายบาน
นายบุญเชิด ฉลาดเลิศ     
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. และ
รางระบายนํ้า 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 4.00 ม. 
ยาว 94 ม. 

หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

376 ตารางเมตร 
รางระบายนํ้า 

ขนาดกวาง 0.30 ม.  
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 94 ม. 

พรอมวางทอ คสล. 
Ø 0.60 ม. 

จํานวน 10 ทอน 

425,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
และมีการระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมและสามารถ

ระบายนํ้า 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนางใจ บุญอยู 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 3.00 ม. 
ยาว 54 ม. 

หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

126 ตารางเมตร 

89,100 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. ตอจาก
ของเดิมถึงคันคลองบน    
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 45 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา  
180 ตารางเมตร 

100,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค
ริมคลองชลประทาน หมูที่ 3 

เพื่อใหไดศาลา
อเนกประสงคที่มี

มาตรฐาน 

กวางประมาณ  
2.50 เมตร  

ยาว 17.00 เมตร  

120,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ศาลาอเนกประสงคที่มี
มาตรฐาน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 กอสรางรางระบายนํ้า สาย
บานนายเผียน ขาวสนิท  
หมูที่ 4 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

กวาง 0.30 เมตร  
ยาว 340 เมตร  
ลึกเฉลี่ยประมาณ  

0.60 เมตร  

850,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

8 กอสรางรางระบายนํ้า จาก
คลองชลประทาน-วัดหัวนา 
หมูที่ 5 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

กวาง 0.60 เมตร  
ยาว 199 เมตร  
ลึกเฉลี่ยประมาณ  

0.80 เมตร 

597,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

9 กอสรางทอลอดบริเวณบาน
นายสะอาด กลัดเข็มทอง 
หมูที่ 6 

เพื่อใหเปนทางระบาย
นํ้า 

วางทอ คสล.มอก.3 
 Ø 1.00 เมตร  

ยาว 10.00 เมตร  

53,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

10 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง     
เสนถนนใหม หมูที่ 4 

เพื่อติดต้ังไฟฟา  สอง
สวางสาธารณะ 

ยาวประมาณ 230 เมตร  - 80,000 - - - รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟสองสวาง  
ในการคมนาคมในเวลา

กลางคืนและ  
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 กอสรางร้ัวและเรียงหิน
ชายฝง พรอมทําถนน คสล.
รางระบายนํ้าบานกวย 3 
(ใกลคลองชลประทาน)    
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ชวงที่ 2 กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 3 กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 4 กวางเฉลี่ยประมาณ 
5.00-7.00 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่  

เทคอนกรีตไมนอยกวา  
613 ตารางเมตร  

- 620,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 ซอมแซมถนนทางเขา      
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

พื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 30  

ตารางเมตร  

- 16,500 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางอุทัยวรรณ 
กลิ่นทอง (ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน) หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา  

940 ตารางเมตร 

- 530,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

14 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นางสุภา จันทรแกว ตอจาก
ของเดิม หมูที่ 1 
 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ 
เทคอนกรีตไมนอยกวา       

600 ตารางเมตร  

- - 330,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.     
พรอมรางระบายนํ้าสายบาน
นางนิตยา ศูนยจันทร     
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
และรางระบายนํ้า 

ที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 121 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา  

484 ตารางเมตร  

- - 350,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
และมีการระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทาง  
การเกษตรที่สะดวกขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

16 กอสรางถนน คสล.สายบาน
นายเจอ-ที่นางลําเพย     
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 48 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร 

- - 120,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

17 ปรับปรุงถนน คสล.       
สายบานนายสม-ในหมูบาน 
โดยการลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต    
แบบ OVERLY หมูที่ 4 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทติก 

คอนกรีต 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ปูยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 

- - 304,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

18 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายเอ็ม ปนเหนง ตอจาก
ของเดิม หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 92 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีต 

ไมนอยกวา 368 ตารางเมตร  

- - 202,400 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

19 ปรับปรุงที่ทําการศาลา
ประชาคม หมูที่ 2 

เพื่อใหไดศาลา
อเนกประสงค         
ที่มีมาตรฐาน 

กวาง 12.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร  

- - - 945,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ศาลาอเนกประสงคที่มี
มาตรฐาน 

กองชาง 

20 กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณที่นายสน-นายเผื่อน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหเปน         
ทางระบายนํ้า 

กวาง 0.80 เมตร  
ยาว 38 เมตร  

ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร  

- - - 130,000 - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 
หมูที่ 6 กับ หมูที่ 2       
ตอจากของเดิมจนสุดทาง 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 166 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 581 ตารางเมตร  

- - - 319,550 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

22 กอสรางถนน คสล. 
บานปาชั้น-ถนนนายทุน    
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 330 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 1,320        

ตารางเมตร  

- - - 726,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

23 ปรับปรุงถนน บานกวย 1 
หมูที่ 2 พรอมปรับปรุงฝา
รางระบายนํ้า พรอมปูยาง
แอสฟลทติก 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 288 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่ปูยางแอลฟลทติก  
ไมนอยกวา                

1,138 ตารางเมตร  

- - - - 535,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

24 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานนางเกลื่อม-
คลองชลประทาน หมูที่ 3 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทติก 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 179 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่ปูยางแอสฟลทติก  
ไมนอยกวา 716 ตารางเมตร 

- - - - 272,080 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายชม ขวัญใจ-ถนนหลัก
สายหัวดอน-หัวนา หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 940 ตารางเมตร  

- - - - 520,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 ขุดขยายอางเก็บนํ้า      
หวยตาแกว 
 

เพื่อขยายอางเก็บนํ้า      
หวยตาแกว 

กวาง 5.00 เมตร  
ลึก 5.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร  

หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
4,250 ลูกบาศกเมตร 

- - - - 95,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
นํ้าใชอยางพอเพียง 

อางเก็บนํ้าสามารถ      
กักเก็บนํ้าไดมากขึ้น 

กองชาง 

27 กอสรางรางระบายนํ้า จาก
บานนายพรม พูลพิพัฒน ถึง
คลองชลประทาน 24 ซาย 
– 1 ขวา หมูที่ 1 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร ยาว 196 
เมตร     ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร  

495,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

28 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายประทุม ศรีถม 
ถึงบานนายบุญชู มิตรมาก    
หมูที่ 1  

เพื่อใหได             
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร พรอมฝงทอขามขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

245,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

29 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางสุภา จันทรแกว       
ตอจากของเดิม หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 6 เมตร                 
ยาว 100 เมตร              

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

360,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

30 เทลานคอนกรีต หมูที่ 2 
(เรือนลาว) 

เพื่อใหได            
ลานคอนกรีต         
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 11.50 เมตร          
ยาว 70 เมตร               

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา        

805 ตารางเมตร         
พรอมถมดินเพิ่ม 

495,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนหมูที่ 2    ไดใช
ประโยชนจากลาน
คอนกรีต 

ลานคอนกรีตที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ ของ

หมูบาน 

กองชาง 

31 กอสรางคลองสงนํ้า       
จากบานนางโสภิณ อุนเรือน
ถึงบานนางนภาพร บัวกล่ํา    
หมูที่ 2 

เพื่อใหได          
คลองสงนํ้าทีถู่กตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 0.60 เมตร            
ยาว 155 เมตร                

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

495,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

32 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายลับ เนียมจันทร 
ถึงบานนางนภาพร บัวกล่ํา    
หมูที่ 2  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 159 เมตร                

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร         
ชวงที่ 2 กวาง 0.40 เมตร 

ยาว 113 เมตร               
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร     

320,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

33 กอสรางถนนลกูรัง        
สายหลัง ศพด.ติดตอ      
ทอมุดเกา หมูที่ 3 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 205 เมตร      
สูง 0.80 เมตร พรอมขุดคลอง   

ระบายนํ้าดานขาง 

280,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

34 กอสรางถนนลูกรัง พรอม
คลองระบายนํ้า สาย 7    
หมูที่ 3 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 580 เมตร      
สูง 1.00 เมตร พรอมขุดคลอง   

ระบายนํ้าดานขาง 

911,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกรใน
พื้นที่มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

35 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนายสน ถึงบาน
นางสาวนงเยาว หมูที่ 3  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 80 เมตร                  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร     

220,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

36 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนางเอ้ือมพร ถึง
สามแยกขาง อบต. หมูที่ 3  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร            
ยาว 110 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร     

295,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

37 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค (ริมคลอง
ชลประทาน) หมูที่ 3 

เพื่อใหไดอาคาร
อเนกประสงค        
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวางประมาณ 2.80 เมตร  
ยาว 18.00 เมตร พรอมร้ัว

ความยาว 68.50 เมตร 

235,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนไดใชประโยชน
จากศาลาอเนกประสงค 

กองชาง 

38 กอสรางถนน คสล.       
สายบานนางมา ถึงบานนาง
ลํายอง หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร      
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร 

56,000     รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

39 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากบานนางเทือง ถึงบาน
นายชม หมูที่ 4  

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร       ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร     

230,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

40 กอสรางถนนลกูรัง        
คลองชาง จากเดิมถึงบาน
นางบังอร พรอมคลอง
ระบายนํ้า หมูที่ 4 

เพื่อใหได          
ถนนลูกรังที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร       
ยาว 75 เมตร สูง 1.00 เมตร      

ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร       
ยาว 50 เมตร สูง 0.80 เมตร      

พรอมวางทอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร และทอ คสล.     

ขนาด 0.60 เมตร 

328,000     รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

41 กอสรางรางระบายนํ้า    
จากคลองชลประทาน ถึง 
วัดหัวนา หมูที่ 5 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 0.40 เมตร           
ยาว 181 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร     

485,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีต     
ซอย 8 โดยการลาดยาง 
OVERLAY หมูที่ 5 

เพื่อใหได
ถนนลาดยาง 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.90 เมตร            
ยาว 272 เมตร              
หนา 0.05 เมตร             

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา    
1,060 ตารางเมตร 

424,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

43 ปรับปรุงถนน คสล.       
สายบานนางเล็ก ถึงบาน
นายถนอม โดยการลาดยาง 
OVERLAY หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

ชวงที่ 1 กวาง 3.90 เมตร      
ยาว 230 เมตร              
หนา 0.05 เมตร             

ชวงที่ 2 กวาง 2 เมตร         
ยาว 28 เมตร               

หนา 0.05 เมตร             
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา      

953 ตารางเมตร 

381,500 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

44 กอสรางถนน คสล.        
สายบานนางอ่ึง หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 4 เมตร ยาว 540 เมตร     
หนา 0.15 เมตร            

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา   
2,160 ตารางเมตร 

1,296,000 - - - - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

45 กอสรางทอลอด หมูที่ 6 เพื่อใหได           ทอ
ลอดที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

วางทอ Ø 1 เมตร        
จํานวน 12 ทอน 

180,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค/เปาประสงค มีโครงสรางพื้นฐานถูกตองตามมาตรฐานและครอบคุลมพื้นที่สําหรบัอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

46 กอสรางซอมแซมถนน    
ทางเทา หมูที่ 6 

เพื่อใหได           
รางระบายนํ้า 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

พื้นที่เทคอนกรีต               
ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร 

20,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายนํ้าที่ดีขึ้น 

สามารถระบายนํ้า 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

47 กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ 
หมูที่ 6 กับ หมูที่ 2  ตอจาก
ของเดิมจนสุดทาง 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร  

268,800 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขึ้น 

มีเสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตรที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

เด็กและเยาวชน 
ในตําบลไรโคก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนไดรวมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนในตําบล
ไดเขารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

2 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ศพด. เพื่อจัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศนักเรียน ศพด. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนไดรวมกิจกรรม 

นักรียน ศพด. 
บานนานํ้าพุไดรับการ

ปจฉิมทิเทศน 

กองการศึกษา 

3 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
ใหกับเยาวชนภายใน 

ตําบลไรโคก 

เยาวชน 
ในตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของเยาวชนที่
เขาเรียนมีความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริมพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

4 เสริมสรางความรูสูผูปกครอง เพื่อจัดประชุม
เสริมสรางความรูสู

ผูปกครอง 

ผูปกครองเด็กใน            
ศพด.ตําบลไรโคก 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของ
ผูปกครองสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได 

ผูปกครองไดรับความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติ
และดูแลเด็กปฐมวัยและ

ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานของ ศพด. 

กองการศึกษา 

5 สงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไรโคก 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนมีประสิทธิภาพ 

เด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา

ตําบล 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
   ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดาํรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 แขงขันทักษะวิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

สนับสนุนการแขงขัน
ทักษะวิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

นักเรียนภายใน ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
จัดการแขงขันดําเนินการ
เปนไปตามวัตถุประสงค 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษา 

7 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นานํ้าพ ุ

เพื่อจัดการอบรมให
ความรูพัฒนา
ศักยภาพครู 

ครู เจาหนาที ่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานนานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของครู
เจาหนาที่มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น 

ครู เจาหนาที่ สามารถ
พัฒนาการเรียน  
การสอน ใหดีขึ้น 

กองการศึกษา 

8 สงเสริมการเรียนรูของเด็กใน
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานนานํ้าพุ 

เพื่อจัดการสอน     
การเรียนรู 

แกเด็ก 
 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
บานนานํ้าพสุามารถ
เรียนรูไดดีย่ิงขึ้น 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนานํ้าพมุีทักษะใน

การเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 

9 สงเสริมพัฒนาการเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนานํ้าพุ 

เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ 

แกเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
บานนานํ้าพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
นํ้าพุมีพัฒนาการที่ดี 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนานํ้าพมุีพัฒนาการ

ทางดานการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสงู 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 4 ระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ/เปาประสงค ประชาชนไดรับการบรกิารดานสาธารณสุข 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

แผนงานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อคุมกําเนิดและ 
ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวไดรับการ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

2 เย่ียมผูรับเบี้ยยังชีพ 
ภายในตําบลไรโคก 

เพื่อเย่ียมเยียนผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ ไดรับ
การเย่ียมเยียนและตรวจ
สุขภาพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
ไดรับการเย่ียมเยียนและ

ตรวจสุขภาพ 

สํานักปลัด 

3 รณรงคปองกันไขเลือดออก
และฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนไดรับการ
ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

4 รณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงคปองกัน       

ยาเสพติด 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
เร่ืองยาเสพติด 

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกัน 

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

5 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เพื่อเปนการลด
ปริมาณยุงลายที่เปน

พาหะนําโรค 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 70 ของผูปวย
จากยุงลายลดลง 

แหลงเพาะพันธุยุงลายถูก
ทําลายและปริมาณยุงลาย

ลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสงู 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 4 ระบบบรหิารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ/เปาประสงค ประชาชนไดรับการบรกิารดานสาธารณสุข 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

แผนงานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

เพ่ือการปองกัน ควบคุมและระงับ
ยับยั้งโรคตดิตอ โรคระบาด ฯลฯ 
การจัดสถานที่กักกันเพ่ือปองกัน

ระงับโรคติดตอ ฯลฯ 

ประชาชนตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการเกิด
โรคระบาดไดรับการ
ปองกันและควบคุม 

สามารถควบคุมและระงับ
ยับย้ังโรคติดตอ โรค

ระบาดได 

สํานักปลัด 

7 รณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

เพื่อรณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหันมาใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน 

ประชาชนใหความสําคัญ
ในการใชจักรยานในการ

เดินทาง 

สํานักปลัด 

8 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน 
สมเด็จยา  
ตานมะเร็งเตานม 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการตาน
มะเร็งเตานม 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

9 การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

10 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 12 ไทยมกีําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลกิโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ เดก็ปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ คนไทยทุกชวงวัยไดรบัการพัฒนาในทุกมติ ิ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดการแขงขันกีฬา 
ตําบลไรโคก 

เพื่อจัดการแขงขัน
กีฬาตําบล 

เยาวชนและประชาชน 
ตําบลไรโคก 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 50 ของเยาวชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

เยาวชนและประชาชน ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

กองการศึกษา 

2 จัดงานวันรักผูสูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมวันรัก
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ 
ในตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายมุี
สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออก
กําลังกายหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
อุปกรณกีฬาหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน  

หมูที่ 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

5 จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือ 
เคร่ืองเลนสนาม

หมูบาน  
หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 2 คนทกุชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต/เปาประสงค ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิต เดก็ปฐมวัยไดรบัการศึกษาระดบัปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมใหมปีระสทิธิภาพ 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ซอมแซม ปรับปรุง หรือ
กอสรางบานผูยากไร      
ดอยโอกาส 

เพื่อซอมแซม 
ปรับปรุง หรือ

กอสรางบานผูยากไร 
ดอยโอกาส 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 1 ของผูยากไรใน
ตําบลไดรับการสนับสนุน
ใหชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูยากไรในตําบลไดรับการ
สนับสนุนใหชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด    
กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูอยางย่ังยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวติทีด่ีอยางทั่วถึง/ 
   เปาประสงค ประชาชนไดรบัการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ดวยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณ ดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
1.1 กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการพืน้ที่และเมือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ประปาด่ืมได เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
ประปาด่ืมได 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 80 ของประปา
ตําบลไรโคกสามารถด่ืมได
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนในตําบลมี
นํ้าประปาที่สะอาดถูก
สุขลักษณะใชอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และการกําจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อสงเสริมการจัดการ
ขยะอยางย่ังยืน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 80 ของขยะ 
มูลฝอยไดรับการกําจัด
อยางถูกตอง 

ประชาชนมีความรู 
ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 

2 รณรงคลดการใชถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม 

เพื่อรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ

ภาชนะโฟม 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในตําบลลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

ประชาชนในตําบลทราบ
ถึงโทษของการใช
ถุงพลาสติกและ

ภาชนะโฟม 

สํานักปลัด 

3 จัดทํายุทธศาสตรการบริการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตร
การบริการจัดการขยะ

มูลฝอย 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยในตําบลไรโคกลดลง 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

4 คัดแยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก 3 Rs 

เพื่อสงเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากตนทาง

ตามหลัก 3 Rs 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะ 
ไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

5 อบรมคัดแยกขยะ     มูล
ฝอยจากตนทาง   ตามหลัก 
3 Rs 

เพื่ออบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากตนทาง

ตามหลัก 3 Rs 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถคัดแยกขยะ
ไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 สงเสริมการทําปุยหมักจาก
ขยะ 

เพื่อสงเสริมการทําปุย
หมัก 

จากขยะ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมัก
จากขยะไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะและทําปุยได
ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

7 สงเสริมการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อสงเสริมการทํา 
นํ้าหมักชีวภาพ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมัก
จากขยะไดถูกวิธี 

ประชาชนสามารถทํานํ้า
หมักชีวภาพไดดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

8 ธนาคารขยะ เพื่อจัดต้ังธนาคารขยะ พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
การคัดแยกขยะและนํามา
ขายใหกับธนาคารขยะ 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

9 ศูนยวัสดุรีไซเคิล เพื่อจัดต้ังศูนยวัสดุรี
ไซเคิล 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของขยะ 
รีไซเคิลมีการจัดเก็บและ
คัดแยก 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธี 

สํานักปลัด 

10 กาชชีวภาพ เพื่อจัดทําบอกาซ
ชีวภาพสาธิต 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 15 ของครัวเรือน
สามารถนําไปจัดทําบอ
กาซชีวภาพได 

ครัวเรือนในตําบลไรโคกมี
ความรูในการจัดทํากาซ

ชีวภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ําและย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนบัสนนุเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน เพื่อดําเนินการจัดหา
อาสาสมัครจัดการขยะ

ชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลงจากการ
จัดการขยะ 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

12 รณรงคการลดขยะในชุมชน เพื่อรณรงคการลดขยะ 
ในชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลง 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักปลัด 

13 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อจัดอบรมเก่ียวกับ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
มีระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยที่ดีขึ้น 

ลดการเกิดขยะภายใน
ตําบล 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 2 การอนรุักษ ฟนฟแูละใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตอิยางย่ังยืน/เปาประสงค ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะจากตนทางได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดแูล 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการ และการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 กลยุทธ การฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต์ิ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรต์ิ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 5 ของตําบลไร
โคก มีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนรวมกันปลูกปา 
เพื่อรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

2 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
ปลูกหญาแฝกและพันธุไม
ตางๆ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
หญาแฝกและพันธไม

ตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 5 ของพื้นที่ตําบล
ไรโคกไดรับการปลูกหญา
และพันธไมตางๆ 

หนาดินไดรับการปองกัน
การพังทลาย สรางความ

อุดมสมบูรณและลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

สํานักปลัด 

3 จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดานเกษตร
และแหลงนํ้า (LSEP) 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง

ทองถิ่นดานเกษตรและ
แหลงนํ้า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดานเกษตร

และแหลงนํ้า (LSEP) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 30 ของแหลงนํ้า
ในตําบลไดรับการพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ประชาชน มีแหลงนํ้าใน

การอุปโภค บริโภค 

สํานักปลัด 

4 รณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรณรงคการอนุรักษ
ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

รณรงคภายใน 
ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของ
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การดูแลและรักษา 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

5 ปลูกตนไม เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ตนไม 

ภายในตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 10 ของพื้นที่ใน
ตําบลไรโคก มีตนไม
เพิ่มขึ้น 

สรางภูมิทัศนที่สวยงาม 
และสรางอากาศที่สดชื่น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น/เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรกัษรักษา 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมืองสรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว บนฐานทรัพยากร อตัลกัษณของทองถ่ิน และศักยภาพของพื้นที ่
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมและสืบสาน
กิจกรรมลอยกระทง 

ประชาชน 
ในตําบลไรโคก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบสาน
กิจกรรม 
ลอยกระทง 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การจัดขบวนแหงาน

พระนครคีรี-เมืองเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี 

สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี- 

เมืองเพชร 

15,000 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

รอยละ 100 ของ
กิจกรรมสามารถสนับสนุน
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรมการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี-เมือง

เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนกิจกรรมวัวเทียม
เกวียน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วัวเทียมเกวียน 

สนับสนุนกิจกรรมวัวเทียม
เกวียนประจําป 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รอยละ 100 ของ
กิจกรรมวัวเทียมเกวียน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู
คูอําเภอบานลาด 

กิจกรรมวัวเทียมเกวียน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

คูอําเภอบานลาด 

กองการศึกษา 

4 สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีสงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนรวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
สงกรานต 

กิจกรรมประเพณี
สงกรานตไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การเปลี่ยนการทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอตุสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น/เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในตําบลไดรับการอนุรกัษรักษา 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 การพัฒนาแบบมีสวนรวมสูเมืองสรางสรรคระดับสากล ดวยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว บนฐานทรัพยากร อตัลกัษณของทองถ่ิน และศักยภาพของพื้นที ่
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1 กลยุทธ การสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ การทองเที่ยวมูลคาเพิ่มสูง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

เพื่อสงเสริมประเพณี 
แหเทียนเขาพรรษา 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

6 อุมลกูจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมอุมลูก
จูงหลานเขาวัดฟงธรรม 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักในพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

กองการศึกษา 

7 สงเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี 

วัฒนธรรมและประเพณีของ 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไดรับการอนุรักษสืบสาน
ตอไป 

เด็กและเยาวชนหันมาใส
ใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นและ

รักษาไว 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อปท.อําเภอบานลาดสัญจร เพื่อเปนการประสาน
ความรวมมือ การรับฟง

ปญหา ขอมูลตางๆ 

ขาราชการ ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของปญหา
ถูกนําไปหาวิธีปรับปรุง
แกไข 

อําเภอบานลาด รับรูถึง
ปญหา ความตองการของ
ประชาชนตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 

2 คัดเลือกพอดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
พอดีเดน 

พอดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของพอ
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกพอดีเดน
เพื่อยกยองเปนแบบอยาง

ที่ดีทุกหมูบาน 

สํานักปลัด 

3 คัดเลือกแมดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
แมดีเดน 

แมดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของแม
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกแมดีเดนเพื่อ
ยกยองเปนแบบอยางที่ดี

ทุกหมูบาน 

สํานักปลัด 

4 กิจกรรมวันปยะมหาราช เพื่อจัดกิจกรรม 
วันปยะมหาราช  

๒๓ ตุลาคม 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของขาราชการ 
ประชาชนตําบลไรโคก
รวมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

5 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 28 ก.ค.  

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 3 มิ.ย.  

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

7 จัดงานวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

8 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ   พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
๑๒ สิงหาคม 

เพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 จัดงานวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ  

เพื่อเปนการ
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอ    
สถาบันชาติ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสงเสริมสถาบันชาติ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักปลัด 

10 จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดทําวารสาร
สัมพันธ 

อบต.ไรโคก 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร 

พนักงาน อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ตําบลไรโคก รับทราบถึงการ
ดําเนินงานของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนทราบ 
รับทราบผลการ

ดําเนินงานในรอบป 
ของ อบต.ไรโคก 

สํานักปลัด 

11 One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) 

เพื่อจัดบริการ 
One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ) 
บริการประชาชน 

ประชาชนในตําบลไรโคก
และผูมาติดตอราชการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของประชาชน
ไดรับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 
มีจุด One Stop 

Service เพื่อบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

12 บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ 

เพื่อจัดกิจกรรมให
พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจางได
บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

สาธารณะ 

ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชนมี
ความรูสึกที่ดีพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 

ประชาชนมีความรูสึกที่
ดีตอพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็ป
ไซค อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เว็ปไซค อบต.ไรโคก 

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของประชาชน
สามารถเขาใชบริการเว็ป
ไซค อบต.ไรโคก  

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 
ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

สํานักปลัด 

14 ยกยองพนักงานดีเดน เพื่อดําเนินการยกยอง
พนักงานดีเดน  

พนักงานมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของพนักงานมี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ไดรับ
การยกยองเชิดชูความดี 

สํานักปลัด 

15 อบรมใหความรู พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร 

เพื่ออบรมใหความรู 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. ผูบริหาร 

พนักงาน อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูเขา
อบรมมีความรูเก่ียวกับ
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ผูเขาอบรมไดรับความรู
เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

สํานักปลัด 

16 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อดําเนินการรวบรวม 
ปญหา ความตองการของ

ประชาชนใน           
ตําบลไรโคก 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหาความ
ตองการของประชาชนไดรับ
การแกไข 

ทราบปญหา ความ
ตองการของประชาชน

ในตําบลไรโคก 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

17 ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เพื่อดําเนินการรวบรวม
ขอมูลความตองการของ

หมูบาน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหา 
ความตองการของประชาชน
ไดรับการแกไข 

ทราบปญหาความตองการ
ของหมูบาน 

สํานักปลัด 

18 ประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ตําบล 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 60 ของประกาศ
สัดสวนประชาคมเขารวม
การประชาคม 

การบริหารงานของ อบต.มา
จากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน รวมคิด รวมทํา 

รวมประเมินผล 

สํานักปลัด 

19 ปองกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใน อบต.ไรโคก 

อบต.ไรโคก มีระบบการ
ปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคกไมมี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อบต.ไรโคก สามารถลด
ปญหาและปองกัน    การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัด 

20 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.ใหสอดคลองกับ

ยุคโลกาภิวัฒน 

ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ของ 

อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ        
อบต.ไรโคก ดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงมาตรฐาน

จริยธรรมให สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง 

สํานักปลัด 

21 หนวยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดหนวยบริการ
เคลื่อนที่ของ อบต. ในการ

บริการประชาชน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของหมูบาน
ไดรับการบริการเคลื่อนที่ 

ประชาชนไดรับการ
บริการเคลื่อนที่ 

สํานักปลัด 
กองคลัง      
กองชาง      

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

22 ประชาสัมพันธและจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

เพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และอํานวยความสะดวก

แกประชาชน 

หมูที่ 1-6 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ       
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดครบถวนและปรชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก 

กองคลัง 

23 นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เพื่อจัดนิทรรศการ
เผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนตําบลไรโคกทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

ของ อบต.ไรโคก 

สํานักปลัด 

24 สงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนไดความรูหนาที่
และสิทธิของตนในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

25 สงเสริมความรูในการมี
สวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ของ
ตนในการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่น 

ประชาชนรูหนาที่และสิทธิ
ของตนและรวมมือกับ อบต. 

ในการพัฒนาตําบลให
เจริญรุงเรือง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 สงเสริมประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน 

เพื่อสงเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับ

เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของเด็กและ
เยาวชนทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชนได
ความรูหนาที่และสิทธิ
ของตนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

27 อบรมใหความรูในการเลือกต้ัง
ทองถิ่น 

เพื่อจัดการอบรมให
ความรูในการเลือกต้ัง

ทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ตําบลไรโคกออกมาใชสิทธ์ิ
เลือกต้ัง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูเก่ียวกับ 

การเลือกต้ังเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

28 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม

จริยธรรม 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกใหความสาํคัญ
ในการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคก
ใหความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

สํานักปลัด 

29 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกยองบุคคล
ตนแบบ 

ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกหันมาใสใจการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไรโคกหันมา
ศึกษาและดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรม อบต. 
พบประชาชน 

หมูที ่๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของประชาชน
เขารวมกิจกรรม 

อบต.ลงพื้นที่ทุกหมูบาน
เพื่อพบปะประชาชน 

สํานักปลัด 

2 ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสถาบันครอบครัวมี
ความเขมแขง็ 

สถาบันครอบครัว
ภายในตําบลมีความ

เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ไดติดตามรับรูขาวสาร
บานเมือง 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร จากการอาน
หนังสือพิมพในที่อาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

สํานักปลัด 

4 เย่ียมบานยามเย็น เพื่อจัดกิจกรรม 
เย่ียมบานยามเย็น 

สํารวจปญหา ความตองการ 
ขอมูล และความคิดเห็นของ

ประชาชน 

หมูที ่๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของปญหา ถกู
นํามาจัดเรียงลําดับเพื่อแกไข 

ทุกหลังคาเรือนไดรวม
เสนอปญหา ความ

คิดเห็น ใหขอมูล ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา

ตําบล 

สํานักปลัด 

5 สงเสริมความเขมแขง็
ของชมรมผูสูงอายุ 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ 

ชมรมผูสูงอายุ 
 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ 70 ของผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่สดชื่นแจมใส 

ผูสูงอายุไดพบปะพูดคุย
รวมทํากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 สงเสริมพัฒนากลุมสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
สตรี 

กลุมสตรี 
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของกลุมสตรี
สามารถพัฒนาอาชีพใหดีขึ้น 

กลุมสตรีในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

7 ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน 
 

เพื่อจัดการฝกอบรมอาชีพ ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของผูเขาอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้นสามารถ
นําไปเปนอาชีพเสริมได 

ผูเขาอบรมสามารถ
พัฒนาตัวเองใหมีความรู

และนําไปประกอบ
อาชีพเปนรายไดเสริมได 

สํานักปลัด 

8 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่ออบรมใหความรูในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายุ
สามรถดูแลสุขภาพตนเองได
ดีขึ้น 

ผูสูงอายุนําความรูที่ได
จากการอบรมกลับไป
ดูแลสุขภาพตนเองได 

สํานักปลัด 

9 สงเสริมปราชญชาวบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเก่ียวกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
ถายทอดและแสดงความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็ก

และเยาวชน 

สํานักปลัด 

10 พัฒนากลุมแมบาน เพื่อจัดการอบรม ใหความรู
แกแมบาน 

แมบานใน 
ตําบลไรโคก 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของแมบานที่
เขาอบรมพัฒนาตนเองใน
การใชชีวิตประจําวัน 

ผูเขารวมอบรมสามารถ
นําความรูไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได/เปาประสงค พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทีด่ีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการทีด่ีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
1.1 กลยุทธ การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 พัฒนากลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ 

กลุมอาชีพ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของกลุมอาชีพ
ไดรับการพัฒนาอาชีพใหดี
ขึ้น 

กลุมอาชีพในตําบล
ไดรับการพัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

14 สงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ภายใน 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผลติภัณฑ 
OTOP ไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสินคา 

ผลิตภัณฑ OTOP ของ
ตําบลไรโคกไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน

ทั่วไป 

สํานักปลัด 

15 พัฒนาตําบลไรโคก 
( Big Cleaning Day) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา 
ตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของตําบลไรโคก 
ไดรับการทําความสะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กอสรางถนน คสล. สายบานนายเมฆ-
ประตูนํ้า-โรงสูบไรโคก-ไรสะทอน 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม. 
ยาว 488 ม. 
หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,929 ตารางเมตร 

- 1,656,500 - - - รอยละ 50 ของ
เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. เสน กจ 4004 
(ริมคลองชลประทาน) ต้ังแตบริเวณ
สะพานนานํ้าพุ -  สุดเขต ต.ไรโคก
เชื่อมตอ ต.บานทาน 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
15,000 ตารางเมตร 

- 9,000,000 - - - รอยละ 50 ของ
เกษตรกรในพื้นทีม่ี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก           
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ             
อ.หนองหญาปลอง  
(บริเวณสายหวยตาแกว หมูที่ 1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

4 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก อ.บานลาด 
เชื่อมตอ ต.บานทาน อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1 ต.ไรโคก – หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก อ.บานลาด 
เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ อ.หนองหญาปลอง 
(บริเวณสายหวยตาแกว หมูที่ 1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก อ.บานลาด 
เชื่อมตอ ต.บานทาน อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1 ต.ไรโคก – หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก อ.บานลาด 
เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ อ.หนองหญาปลอง 
(บริเวณสายหวยตาแกว หมูที่ 1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- - 3,320,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

8 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก อ.บานลาด 
เชื่อมตอ ต.บานทาน อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1 ต.ไรโคก – หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- - 2,306,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก 
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ  
อ.หนองหญาปลอง (บริเวณสาย 
หวยตาแกว หมูที่ 1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- - - 3,320,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

10 ขยายสะพานขามคลองบานปามะคา 
หมูที่ 3 

เพื่อขยายสะพานขาม
คลอง 

บานปามะคา 
หมูที่ 3 

กวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- - - 1,500,000 - รอยละ 50 ของ
เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
ก. ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13 หมดุหมายที่ 5 ไทยเปนประตกูารคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสของภูมิภาค 
ง. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยวและการเกษตร สูความมั่งค่ังย่ังยืน ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุนเพื่อเปนประตกูารคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสําคัญของภูมิภาค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 กอสรางถนนลาดยางสายคันคลอง จาก
สะพานคลองสงนํ้าสายใหญ 1 ขวา 1 ขวา 
หมูที่ 5 – ตชด. 
ต.ไรโคก เชื่อมตอ 
ต.หวยทาชาง  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด 

- - - - 5,000,000 รอยละ 50 ของ
เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 กอสรางสะพานขามคลองสายใหญ 1 ขวา 
บานไรกน  
หมูที่ 1 

เพื่อกอสรางสะพานขาม
คลองสายใหญ 1 ขวา 

บานไรกน หมูที่ 1 

กวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- - - - 1,500,000 รอยละ 50 ของ
เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

2 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
สําหรับ อบต.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานสําหรับ 

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

3 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ      

อบต.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ  

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

4 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 
งานบานงาน

ครัว 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

อบต.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

อบต.ไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

5 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
ศพด.บานนานํ้าพุ 

จัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานศพด. 
บานนานํ้าพุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

6 บริหารงานท่ัวไป คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ  
ศพด.บานนานํ้าพุ 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ  
ศพด.บานนานํ้าพุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพ่ือติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV  เพ่ือปองกันและเฝา
ระวังปญหายาเสพติดใน

พ้ืนท่ี ตําบลไรโคก 

ติดต้ังกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด 

9 การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑกีฬา เพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปกรณ
กีฬาหมูบาน หมูท่ี 1-6 

จัดซื้อเครื่องอุปกรณ
กีฬาหมูบาน หมูท่ี 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษา 

10 การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑกีฬา เพ่ือจัดซื้อ 
เครื่องเลนสนามหมูบาน  

หมูท่ี 1-6 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูบาน หมูท่ี 1-6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา 

11 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือติดต้ังปายจราจรชนิด
ตางๆ และสัญญาณไฟ

กระพริบภายในตําบลไรโคก 

ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ 
และสัญญาณไฟกระพริบ

ภายในตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 

12 อุตสาหกรรมและ  
การโยธา 

คา
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือติดต้ังกระจกโคงโพลี
คารบอเนต 

ติดต้ังกระจกโคงโพลี
คารบอเนต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  4 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การติดตามและประเมินผล 
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สวนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 การติดตามและประเมินผลเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๔) หัวหนาสวนราชการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 ๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอกีได 
 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี ้
 ๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียด
ของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 ๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 ๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการ
ดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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 ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
การติดตาม   
 การติดตามนั้น จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนาสามปถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant 
Chart ท่ีจะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามปมีการ
ดําเนินงานในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 
การประเมินผล   
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมี เกณฑมาตรฐาน  (Standard criteria) และตัวช้ีวัด 
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 1.เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement) 
 เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลในภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองดําเนินการเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําป สัมฤทธิผล
รวมรวมถึงการดําเนินงานท่ีมุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ  
    1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   ๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธ 
โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของสมาชิกขององคกรและ
ประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะ
แวดลอมของภายนอกองคกร 
   ๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวย
เวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทน 
(Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร 
การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 
 2.เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  
  (1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับ
บริการสาธารณะ 
  (๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน  
  (๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทนใหแก
สมาชิกในสังคม 
  (๔) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการไดรับบริการ
สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม 
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 3.เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ 
  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
  (1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวช้ีวัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 
  (๒) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวนของการ
ใหบริการท้ังในดานกลุมเปาหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 
  (๓) ความถ่ีในการใหบริการ เปนตัวช้ีวัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความสม่ําเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม 
  (๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการช้ีวัดประสิทธิภาพขององคกรท่ีมุงเนนการบริการท่ีรวดเร็ว 
ทันเวลา มีการใชทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปนแนวทาง 
 4.เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน  
  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
  (1) พันธกิจตอสังคม เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหนวยงานท่ีมีตอสังคม พิจารณาไดจากวิสัยทัศน 
นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เปนตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมเปาหมาย 
  (3) การใหหลักประกันความเส่ียง เปนตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวาประชาชนผูรับบริการ
จะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
  (๔) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีจะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
 5.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
  (1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
  (๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวช้ีถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูรับบริการ 
  (๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวช้ีวัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน
ผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การใหความสําคัญและ
การกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา 
 6.เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับผลหรือคัดคาน เปนตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงาน            
ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 7.เกณฑผลเสียหายตอสังคม 
  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
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  (1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวช้ีวัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหายจากการ
ดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน การกอสรางถนน
ขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ 
  (2) ตนทุนทางสังคม เปนตัวช้ีวัดผลเสียหายท่ีสังคมตองแบกภาระ เชน คาใชจายในการฟนฟู บูรณะ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 เกณฑและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and indicators) 
และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการดําเนินงานในภาพรวม 
เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการตอบสนองความพึง
พอใจของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะ
กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ 

-ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปนธรรม
ในสังคม 

 การเขาถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน 
 ความเสมอภาค 

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ีไดรับ
จัดสรรตอคน 
-ผลประโยชนท่ีแตละกลุมเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง 
-การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือก
ปฏิบัติท่ีเปนคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ใหบริการ 

 สมรรถนะของหนวยงาน 
 ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
 ความถ่ีในการใหบริการ  
 ประสิทธิภาพการใหบริการ 

-พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 
-จํานวนครั้งในการใหบริการ 
-ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
 การใหหลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับขอผิดพลาด 

-การจัดลําดับความสําคัญ 
-ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-การตัดสินใจท่ีสะทอนความรับผิดชอบ 

5.การสนองตอบความตองการของ
ประชาชน 

 การกําหนดประเด็นปญหา 
 การรับฟงความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา 
 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

-ระดับการมีสวนรวม 
-การปรึกษาหารือ 
-การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากรของ
กลุมเปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดคาน 

-สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายท่ี
พอใจหรือไมพอใจ 
-ความคาดหวัง 
-ผลสะทอนกลับ 

7.ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 
 ตนทุนทางสังคม 

-ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
-คาเสียโอกาส 
-ความขัดแยงทางสังคม 
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เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 
 1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
   เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนการประเมิน
ความกาวหนามุงท่ีจะตองคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
วาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดยอยเพื่อการเกษตร 
สัดสวนปริมาณงานกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด 
  (2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย จึงจําเปนตอง
มีตัวช้ีวัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว ท้ังกิจกรรม
หลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาหเดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 
  (3) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ           
ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man - day) 
หรือ คน เดือน (Man - month) 
  (4) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือระยะเวลาอีก
เทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม ใหบรรลุตาม
เปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม 
 2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดกับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลา  ท่ี
ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
เพื่อใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต  
  (2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ         
ซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพและการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับปรุงขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
  (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
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  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปโภค    
การคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 
 3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 
   การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจากผลลัพธ
จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวยตัวช้ีวัด    
4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 
  (2 ) ระดับการมีสวนรวม เปน ตัว ช้ีวัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิ ติการมีสวนรวม                
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จ         
มากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก 
จํานวนประชากร ความถ่ี ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีโครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเส่ียงของโครงการ เปนตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุเปาหมาย
ดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเส่ียงจะประเมินจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
แวดลอมของโครงการ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอม ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  
  4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
  เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปามาย ชุมชน สังคมและหนวยงานในภาพรวม 
เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง 
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ  
  (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวช้ีวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดผลจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสง  
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ   
  (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของประชากร
กลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ 
  (๓) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนท่ียอมรับ 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน การปฏิบัติของ
การใชยวนยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกต้ังมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิ
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
  เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการ
หรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ีแทจริง 
ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาท่ี
เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ี
ไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน ตาม
ความรุนแรงของปญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวช้ีวัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา ซึ่งเปน
มาตรการท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
  (๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหายจากการ
ดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวช้ีความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของ
ประชากรเปาหมาย 
 6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
  เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรมวา
จะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล้ียงตัวเองได 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแหงใหมประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ     
๓ ประการ คือ 
  (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจาย
เทียบกับผลผลิตท่ีได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงช้ีถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวช้ีวัดความสามารถของหนวยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระดับการมีสวนรวมของ
ประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติท่ีเอื้อตอการดําเนินโครงการ 
  (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งพา
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ไดแก การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 
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 7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
  เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความเปนธรรม 
ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ  
  (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวช้ีวัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอยใน
สังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น การจัดหาตําแหนง
ใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแกประชาชนทุก
สาขาอาชีพ 
  (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวช้ีวัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่งเปน
ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตร ี
  (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวช้ีวัดท่ีเนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบจาก
การตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 
 8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวาการดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เปนตัวช้ีวัดความเสียหายดานส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปน
หลักประกันความเส่ียงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีตองเสียไป อาทิ  การดําเนินงานท่ี
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเส่ือมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 
  เกณฑและตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ดานเศรษฐกิจ สังคม มติติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานส่ิงแวดลอม เกณฑและตัวช้ีวัด
จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเปนพลวัตร ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามา
ปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวช้ีวัดรวม 
(Composite indicators)    
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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน ทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํา
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแตละไตรมาส และรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก คณะกรรมการพฒันา
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๑) การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการ
ตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ และในกรณีท่ีพบปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ  สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวนันับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 ๒) การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน ใน ๔ มิติ ไดแก 
  ๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนัน้ๆ และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาและต้ังงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน ๒ ประเภท ไดแก 
   ๑.การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช
งบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินงานและ
จํานวนงบประมาณท่ีไดใชจายจริง 
   ๒.การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเปนการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินและแผนดําเนินการประจําป โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 
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  ๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
   เปนการประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยสํานักงานปลัด      
งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
และการเบิกจายเงินงบประมาณจนถึงส้ินปงบประมาณ จากรายงานการติดตามการดําเนินงานไตรมาสท่ี ๔    
ของทุกสวนราชการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานแตละยุทธศาสตรการพัฒนาแต
ละดานและสรุปเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   โดยสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะไดนํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามาวิเคราะหรวมกับนโยบาย การพัฒนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี ้

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ประกอบดวยนโยบายการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี ้
 ๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มุงมั่นท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการคา        
การลงทุนและการเกษตร และสง เสริมให ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน                 
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพื้นท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
  ๑.๒ การติดต้ังระบบเสียงตามสายในเขตพื้นท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเช่ือมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอน              
จากหนวยงานตางๆ และถนนท่ีเช่ือมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเช่ือมโยง         
กับแผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรอืถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน 
สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซึ่งเปนการ
กระจายความเจริญไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพิ่มแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค
หรือเพื่อใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตรา           
คาน้ําประปาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  ๑.๖ ติดต้ังโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
    
 ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได         
ลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
ฐานรากของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดี มั่นคง สงเสริมการคา   
จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
  ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ัง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ําสําหรับการเกษตร การทํานา 
  ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 
   ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
   ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี ๓ เช่ือมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก       
และนําเขา 
  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
  ๒.๕ จัดต้ังและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อยกระดับความรู       
ฝมือและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิต
และจําหนาย  

  ๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
  ตําบลไรโคกมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายท้ังสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ดังนั้น  
จึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ เพื่อเพิ่มและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพมากข้ึน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับ
ราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี ้
  ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพื้นท่ีสีเขียว 
  ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงนิเวศน          
การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 
  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบล และพื้นท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพักรับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับนักทองเท่ียวจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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  ๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ และสาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกัน             
ท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสราง
ชาติ สรางคน และสรางงาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา
พรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลไรโคกใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก      
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซึ่งตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
  ๔.๒  การส ง เสริมจารีตประเพณี  วัฒ นธรรมให เป น เอก ลักษณ ท่ี โดดเดน ของตําบลไร โคก                   
เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัต ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการ
ทําบุญลานตากขาว ฯลฯ เปนตน 
  ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนามกีฬา 
ท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนและ
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
  ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานให เปนแหลงเรียนรู                
และแหลงรายไดของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 
  ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
  ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
  ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ัง
สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 
  ๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลไรโคก 
  ๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคก มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย        
ในเขตตําบลไรโคก โดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกําลังกาย พรอมเครื่องเลนเด็ก 
  ๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและชมรมกีฬาชนิดตางๆ 
     ๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
  ๔.๑๒ พัฒนา/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัย  
และดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนา
วิชาการสูมาตรฐาน 
  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ     
ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกเพื่อสงเสริมและพัฒนา       
ใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 
  ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคน  
ในชุมชน 
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  ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มุงเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา 
  ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม            
องคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
  ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวมและ
สรางสังคมอยูดีมีสุข 
  ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา     
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
  ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผานกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกต้ังแตอยูในครรภ  เพื่อใหทารกมีการพัฒนาการทางสมอง      
และมีการเจริญเติบโตทางรางกาย 
  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิ  
และองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงที 

  ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเส่ือมโทรมหรือสูญส้ิน
ไปของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลไรโคก       
เห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนา     
แหลงธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 
  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดลอม 
  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ีสวยงาม 
  ๕.๔ บริการและจัดการส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการ
บริหารจัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชนใหแกประชาชน 
  ๕.๕  สงเสริม  สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจน
โครงการหนาบานหนามอง 
  ๕.๖  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพื้นท่ีสีเขียวสําหรับเปนพื้นท่ี
สรางความสดช่ืน  และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมใหกับชุมชน 
  ๕.๗  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมต้ังแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง         
อันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓R ดังนี้ 
   Reduce   คือ  การลดการใช  การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 
   Reuse    คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  โดยการนําส่ิงของเครื่องใชมาใชซ้ํา 
   Recycle  คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 
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  ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหารโดยหลัก     
ธรรมาภิบาล ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
  ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ งเนนใหประชาชนมีสวนรวม               
ในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับ
ผลประโยชน เพื่อประชาชนชาวตําบลไรโคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
  ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ ทุกแหงในกรณี             
ท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 
  ๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพื่อเปนการสรางภาพพจน สถาบัน
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับและใหความเช่ือถือ 
  ๖.๔ ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพิ่ มขวัญกํ าลังใจใหขาราชการและผูปฏิ บั ติงานขององคการบริหาร                
สวนตําบลไรโคก ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 
  ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน      
เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตําบลไรโคกเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
  ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล   
  ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก รวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.)             
ใหไดมาตรฐานระดับตําบล เพื่อใชเปนสถานท่ีในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของตําบล 
  ๖.๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
  ๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ัง
ตําบล เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
  ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท้ังดานบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
  ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ               
ทุกภาคสวนท้ังภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
  ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชน
ไดรับทราบ 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๒   

  ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาการสราง
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงาน พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการ
บริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบสภาทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 
  ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน        
ขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๖.๑๘  ประสานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ในพื้นท่ีอําเภอบานลาดและพื้นท่ีอื่นๆ สวนราชการท่ีเกี่ยวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
 
ระยะเวลาในการติดตามประเมิน 
 ๑. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแตละโครงการ 
  - ระดับองคกร สํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
เปนรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเมื่อส้ินสุด
ไตรมาสท่ี ๔ จึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลประจําปเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 ๒. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาปละ ๑ ครั้ง กอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป เพื่อใหเห็นวายุทธศาสตร การพัฒนาดานใด    
ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบ
ความสําเร็จหรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปล่ียนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและ
สอดคลองเพื่อนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งตอไป 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๓   

3. สรปุผลการพัฒนาทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันท่ี    
31 ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564)  
รวม 271 โครงการ งบประมาณ  30,549,900 บาท สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 

 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

4 
1 

170,000 
10,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 5 180,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

79 
14 
21 
22 
15 
23 
16 
6 
9 

56 

 
 

2,466,000 
1,178,000 
2,811,000 

348,000 
210,000 
268,000 

1,315,000 
69,000 

6,070,000 
15,501,900 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 261 30,216,900 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

153,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 153,000 

รวมยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 271 30,549,900 

 

 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๔   

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561   
และมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญารวม 221  โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

  
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

0 
0 

0 
0 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 0 0 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

59 
10 
21 
21 
8 

25 
16 
7 

10 
39 

 
 

870,800 
75,000 

2,042,570 
208,000 
107,000 
118,000 
573,000 

7,000 
5,697,300 
5,025,200 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 216 14,723,8700 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

87,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 87,000 

รวมยุทธศาสตร ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

221 14,810,870 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๕   

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564)  รวม 293 โครงการ  งบประมาณ  46,461,900 สามารถจําแนกไดตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 

 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

8 
2 

440,000 
70,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 10 510,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

80 
14 
28 
22 
15 
24 
16 
6 
9 

64 

 
 

2,501,800 
1,178,000 
3,033,000 

348,000 
250,000 
288,000 

1,315,000 
69,000 

6,090,000 
30,746,100 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 278 45,818,900 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

133,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 133,000 

รวมยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 293 46,461,900 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๖   

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  
และมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญารวม 190  โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้     
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภยั 

 
 

 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

0 
1 

0 
2,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 1 2,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

61 
9 

13 
18 
13 
19 
9 
7 

10 
25 

 
 

1,036,200 
70,000 

1,702,425 
216,000 
124,000 
110,000 
460,600 

7,000 
5,826,400 
4,900,740 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 185 14,453,365 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

4 

 
 

126,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 3 4 126,000 

รวมยุทธศาสตร ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

190 14,581,365 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๗   

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันท่ี   
10 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2563    
รวม 275 โครงการ งบประมาณ 48,005,200 สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

1.3 แผนงานการเกษตร 
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

11 
2 

590,000 
10,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 13 600,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

72 
12 
26 
25 
15 
23 
14 
6 
9 

55 

 
 

2,206,000 
1,178,000 
3,093,000 

468,000 
210,000 
268,000 

1,315,000 
98,000 

6,110,000 
32,326,200 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 257 47,405,200 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

133,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 133,000 

รวมยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 275 48,005,200 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๘   

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  
และมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญารวม 177 โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้     
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

1.5 แผนงานการเกษตร 
1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

0 
1 

0 
2,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 1 2,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

57 
8 

17 
13 
9 

15 
9 
7 

11 
25 

 
 

1,036,200 
70,000 

1,702,425 
216,000 
124,000 
170,000 
460,600 

7,000 
5,826,400 
4,938,740 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 171 13,855,010 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

203,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 203,000 

รวมยุทธศาสตร ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

177 14,060,010 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2566 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก     ๑๖๙   

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานและลดตนทุนการ
ผลิต 

- จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
- เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
- เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
- การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66–๒๕7๐) มีจํานวนมากซึ่งงบประมาณรายจายประจําป   

ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการครบทุกโครงการท่ีประชาคมแตละชุมชนจึงควรบรรจุเฉพาะโครงการท่ีจําเปนและ   
คาดวาจะสามารถดําเนินการไดจริงในปงบประมาณถัดไปหรือมีงบประมาณเพียงพอท่ีดําเนินการ ซึ่งจะสงผลให
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนงานมีระดับท่ีสูงข้ึน 

- การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕66–๒๕7๐) จะมีการจัดทบทวนทุกปงบประมาณ จึงเห็นควร
ใหผูเสนอโครงการเขาบรรจุไวในแผนพัฒนา จัดเรียงอันดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาหมูบานของแต
ละหมูบานท่ีไมใชเปนโครงการประจํา ไมควรเกิน ๓ โครงการตอ ๑ ปงบประมาณ 

- ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการประจําของสวนราชการซึ่งบรรจุโครงการไวใน     
แผนพัฒนาทองถ่ิน และขอบัญญัติงบประมาณใหรีบดําเนินการตามปฏิทินโครงการ เพื่อปองกันการตกหลนของ
โครงการท่ีจะดําเนินการจริงในแตละป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 




