
 

รายงานตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุร ี

 



 
คํานํา 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕61 
(ฉบับท่ี 3) ขอ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ท่ีไดจัดทําข้ึนนี้       
ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 รวมถึงขอเสนอแนะในการติดตามแผนพัฒนา ซ่ึงทําใหเกิดการ
เรียนรูถึงจุดแข็ง จุดออนในการดําเนินงาน และจะสงผลใหกระบวนการในการปฏิบัติงานเปนกระบวนการเรียนรู 
เปนผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนในอนาคต 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการ          
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕61 (ฉบับท่ี 3)     
ขอ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน ทําหนาท่ี
รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแตละไตรมาส และรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชน ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดมีคําสั่งท่ี 220/๒๕61 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61 แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองคการบริหารสวนตํ าบลไร โคก ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ 
ประกอบดวย 

๑.นายอรุณ   เฟองฟู   ประธานกรรมการ 
๒.นายบุญเชิด   ฉลาดเลิศ  กรรมการ 
๓.นายสมบูรณ   ทิมทอง   กรรมการ 
๔.นางวรรณา   เกตุแกว   กรรมการ 
๕.นายสุทิน   กลอมสกุล  กรรมการ 
๖.นายบุญชวย             บุญโพธิ ์   กรรมการ 
๗.นายอรรถพร   บุตรเพชร  กรรมการ 
8.นางวทิชา   พลายประทีป  กรรมการ 
9.นางสุภัสสร   เอกนก   กรรมการ 
๑0.วาท่ีรอยตรีภาคภูมิ   เอ่ียมเพชร  กรรมการ 
11.นางสาวชุติกาญจน    ดังสทาน   กรรมการ 
๑2.นายไทย   บังจิต   กรรมการ 
13.นายผาน   รัดยิ่ง   กรรมการ 

 ๑4.สิบเอกจิรุตถ   ปนคง   กรรมการ/เลขานุการ 
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  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้  คือ 

  ๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๑) การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดํ าเนินงาน           
ตามโครงการตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕61 และในกรณี
ท่ีพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ สําเร็จ
ลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมท้ังจํานวน
งบประมาณท่ีใชจริงจํานวน 1 ครั้ง ดังนี้ 
 ๒) การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน ใน ๔ มิติ ไดแก 
  ๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน ๒ ประเภท ไดแก 
   ๑.การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช
งบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินงานและ
จํานวนงบประมาณท่ีไดใชจายจริง 
   ๒.การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเปนการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามปและแผนดําเนินการประจําป โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 

 

  ๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
   เปนการประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยสํานักงานปลัด      
งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
และการเบิกจายเงินงบประมาณของทุกสวนราชการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแตละยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานและสรุปเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก 
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  ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   โดยสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะไดนํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามาวิเคราะหรวมกับนโยบาย             
การพัฒนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ประกอบดวยนโยบายการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี้ 

 ๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการคา การลงทุน
และการเกษตร และสงเสริมใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
  ๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป  เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอน              
จากหนวยงานตางๆ และถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยง          
กับแผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน 
สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเปนการกระจาย
ความเจริญไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค บริโภคหรือ
เพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตราคาน้ําประปาตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
    
 ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลดรายจาย
ใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน ในระดับฐานรากของ
ตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดี ม่ันคง สงเสริมการคา จัดให
มีศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
  ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ําสําหรับการเกษตร การทํานา 
  ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 
   ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
   ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก และ
นําเขา 
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  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน
ในทองถ่ิน 
  ๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ขององคการ
บริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับความรู ฝมือและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย  

  ๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
  ตําบลไรโคกมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายท้ังสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ดังนั้น    
จึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับราษฎร
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 
  ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 
  ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  การทองเท่ียวเชิงนิ เวศน           
การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 
  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบล และพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพักรับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากการ เขาสูประชาคม
อาเซียน 
  ๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ และสาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ท่ีจะเรียนรู
และฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน 
และสรางงาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนา
พรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลไรโคกใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
  ๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของตําบลไรโคก เชน งานประเพณี
ลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัต ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการทําบุญลานตากขาว ฯลฯ 
เปนตน 
  ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนามกีฬา     
ท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถ  ใชประโยชนและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 
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  ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานใหเปนแหลงเรียนรู และแหลงรายได
ของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน 
โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบยั่งยืน 
  ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
  ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
  ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ังสามารถ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
  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/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัย  และ
ดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนาวิชาการสู
มาตรฐาน 
  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ        
ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนา             
ใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 
  ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคน       
ในชุมชน 
  ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  มุงเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา 
  ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม            
องคกรชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
  ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวมและ
สรางสังคมอยูดีมีสุข 
  ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา      
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
  ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผาน        
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกตั้งแตอยูในครรภ เพ่ือใหทารกมีการพัฒนาการทางสมอง และมีการ
เจริญเติบโตทางรางกาย 
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  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิ  และ
องคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงที 
   
 ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลไรโคก เห็นคุณคา
และมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนา แหลงธรรมชาติ 
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 
  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพ            
ท่ีสวยงาม 
  ๕.๔ บริการและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการบริหาร
จัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชนใหแกประชาชน 
  ๕.๕  สงเสริม  สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจน
โครงการหนาบานหนามอง 
  ๕.๖  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเปนพ้ืนท่ีสราง
ความสดชื่น  และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
  ๕.๗  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง           
อันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓Rs ดังนี้ 
   Reduce   คือ การลดการใช  การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 
   Reuse    คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซํ้า 
   Recycle  คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 

  ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  องค การบริห ารส วน ตํ าบล ไร โคก  จะส ง เสริม ให คนดี เข าม าปกครองบ าน เมื อง และบริห าร                     
โดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี ้
  ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม  ในทุกๆ ดาน 
ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับผลประโยชน เพ่ือ
ประชาชนชาวตําบลไรโคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 
  ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ทุกแหงในกรณี ท่ีมีเหตุ
จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 
  ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางภาพพจน สถาบันองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ 
  ๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 
  ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน      
เพ่ิมแนวคิดในการพัฒนาตําบลไรโคกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
  ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล   
  ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก รวมท้ังปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.) ใหไดมาตรฐานระดับ
ตําบล เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรมตางๆ ของตําบล 
  ๖.๑๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
  ๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
  ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท้ังดานบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
  ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนท้ัง
ภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
  ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
  ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาการสราง
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและ
พนักงาน พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแต
ละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย  
โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 
  ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  ๖.๑๘  ประสานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ี
อําเภอบานลาดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
 
  ๒.๔ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือวิเคราะหผล และจัดทําเปนรายงานวิจัย 
   -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก 
   -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ระยะเวลาในการติดตามประเมิน 
 ๑. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการดําเนินงาน
เปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผลโครงการเม่ือ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 
  - ระดับองคกร สํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผล
จากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล เพ่ือรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แลวจึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการ
ติดตามและประเมินผลประจําปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 ๒. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตร การพัฒนาดานใดท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรค ท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จหรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยน
แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลองเพ่ือนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการ
จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

สวนท่ี ๒ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) 

 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
จะตองดําเนินการตอเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กลาวคือเม่ือผูบริหาร
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ความหมาย 
 การนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายโดยตองกําหนดองคกรท่ีรับผิดชอบและวิธีการดําเนินการ 
 การติดตาม 
 เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปวาได
ปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
 การประเมินผล 
 เปนข้ันตอนการตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
 วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 กําหนดใหสวนราชการตางๆ ท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับงบประมาณ
รายจายประจําป 
 วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัต ิ
 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซ่ึงอาจจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 
 วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลวของแผนงาน/โครงการ มี ๓ ระดับ คือ  
 ๑. ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ 
 ๒. ผลลัพธ ผลท่ีเกิดจากผลผลิต ซ่ึงเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของผลลัพธของ
แผนงาน/โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใชประโยชนและความคุมคาของโครงการ 
 ๓. ผลลัพธสุดทาย ผลของโครงการแตละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย ซ่ึงเปนผลท่ีกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 
 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามป รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
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สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564 )    
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ประจําป พ.ศ.2562 รวม 293 โครงการ  งบประมาณ  
46,461,900 บาท สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ไดดังนี้   

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

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 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 5 133,000 

รวมยุทธศาสตรท้ังหมด ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

293 46,461,900 
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รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ    
พ.ศ.2561 และมีการ ใชจายงบประมาณในการดาํเนินการตามโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  221  โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้     

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

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 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 
 

4 

 
 
 

126,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 4 126,000 

รวมยุทธศาสตรท้ังหมด ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

190 14,581,365 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลไรโคก จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
 1. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสินคาเกษตรได
มาตรฐาน/อาหารมี
ความปลอดภัย 

      

1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 
2 แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 
สงเสริมพัฒนา
ผลิตภณัฑ OTOP 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ผลิตภณัฑ OTOP สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผ าน เกณ ฑ ม าตรฐาน
เมืองนาอยู 

    
  

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป อปท.อําเภอบาน
ลาดสัญจร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อปท.อําเภอบาน
ลาดสัญจร 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

2  จัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจัดการ
เลือกตั้งทองถ่ิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

3  จัดการองคความรู
ในองคกร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการองค
ความรูในองคกร สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

4  จัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

5  จัดงานวันคลายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

จัดงานวันคลายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

6  วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดงานวัน
เฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

7  จัดงานวันสําคญั
ของสถาบันชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดงานวัน
สําคัญของสถาบัน
ชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

8  จัดทําวารสาร
สัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

75,000 

เพ่ือจัดทําวารสาร
สัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

9  จุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัด 
จุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

10  นิทรรศการ
เผยแพรและ
ประชาสมัพันธ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดนิทรรศการ
เผยแพรและ
ประชาสมัพันธ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

11  บําเพ็ญประโยชน
เพ่ือสาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดงานบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

12  แบงปนความรู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
แบงปนความรู สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

13  ประเมินความพึง
พอใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
ประเมนิความพึง
พอใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

14  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เว็ไซต อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เว็ไซต อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

15  ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

16  ยกยองบุคคล
ตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการยกยอง
บุคคลตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

17  ยกยองพนักงาน 
ดีเดน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการยกยอง
พนักงาน ดีเดน สํานักงาน

ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

 



-14- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

18  วันชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
วันชาติ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

19  สงเสริมความ
ปลอดภัยใน 
สํานักงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมความ
ปลอดภัยใน 
สํานักงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

20  สงเสริมความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

21  สงเสริมความรูใน
การมีสวนรวมใน
การปกครอง
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 
 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมความรูใน
การมีสวนรวมใน
การปกครอง
ทองถ่ิน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

22  สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 
 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

23  สงเสริม
ประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

24  อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 100,000 

เพ่ือจัดการ 
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
อปท. 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

25  อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ 
สงเสริมจรยิธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือจัดอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ
สงเสริมจรยิธรรม  

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

26  อบรมใหความรู 
พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรู พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 



-15- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
27  จัดซื้อ 

เครื่องดูดฝุน 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

14,000 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุน สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

28  จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

204,800 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

29  จัดซื้อโตะทํางาน 
เกาอ้ีทํางาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,900 

เพ่ือจัดซื้อ 
โตะทํางาน  
เกาอ้ีทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

30  จัดซื้อโตะทํางาน
รูปตัวแอล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,800 

เพ่ือจัดซื้อโตะ
ทํางานรูปตัวแอล สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

31  จัดซื้อถังดับเพลิง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

14,000 

เพ่ือจัดซื้อถัง
ดับเพลิง สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

32  จัดซื้อ 
รถจักรยานยนต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,800 

เพ่ือจัดซื้อ 
รถจักรยานยนต สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

33  จัดซื้อครภุัณฑ
ไฟฟาและวิทย ุ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ
ไฟฟาและวิทย ุ สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

34  จัดซื้อกลอง
ถายภาพระบบ
ดิจิตอล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

19,300 

เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อ
กลองถายภาพ
ระบบดิจติอล 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

35  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

44,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

36  จัดซื้อ
เครื่องพิมพมัสติ
ฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,800 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพมัสติ
ฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

37  จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
38  อุดหนุนองคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ืออุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

39  จัดทําขอบัญญตัิ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดทํา
ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

40  จัดทําขอบัญญตัิ
ตําบลฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทํา
ขอบัญญัติตาํบลฯ สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

41  จัดทําขอมูล
พ้ืนฐานตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดทําขอมูล
พ้ืนฐานตําบล สํานักงาน

ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

42  จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

43  จัดทําแผนจดัการ
ความรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผน
จัดการความรู สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

44  จัดทําแผนปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผน
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

45  จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป การ
เพ่ิมเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 5,000 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป การ
เพ่ิมเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

46  ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
47  บริการเชิงรุกเพ่ือ

ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือบริการเชิงรุก
เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

48  ประชุมประชาคม
จัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,000 

เพ่ือประชุม
ประชาคมจดัทํา
แผนพัฒนา
หมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

49  ประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการ
จัดทําแผน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือประชุม
ประชาคมตาํบล
บูรณาการจัดทํา
แผน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

50  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

51  ปรับปรุงภารกิจ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือดําเนินการ
โครงการปรับปรุง
ภารกิจ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

52  ปองกันการทุจริต
และประพฤต ิ
มิชอบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

53  มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือดําเนินการ
โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

54  รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําป 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

55  สรางองคกรแหง
การเรยีนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสรางองคกร
แหงการเรียนรู สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

56  หนวยบริการ
เคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือดําเนินการ
โครงการหนวย
บริการเคลื่อนท่ี 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

57  จัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

90,000 

เพ่ือจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 



-18- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
58  ประชาสมัพันธ

และจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี และ
อํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

59  จัดซื้อโตะทํางาน 
เกาอ้ีทํางาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

17,800 

เพ่ือจัดซื้อโตะ
ทํางาน เกาอ้ี
ทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

60  จัดซื้อ 
กลองถายภาพ 
ระบบดิจติอล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

13,600 

เพ่ือจัดซื้อ 
กลองถายภาพ 
ระบบดิจติอล 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

61  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

22,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

62  จัดซื้อ
เครื่องพิมพมัสติ
ฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,800 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพมัสติ
ฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

63 แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

จัดทําแผนปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดทําแผน
ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

64  ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยตางๆ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

65  ฝกอบรม อปพร.
และทบทวนแผน
ปองกันภัยฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือฝกอบรม อป
พร.และทบทวน
แผนปองกันภัยฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

66  รณรงคปองกันไฟ
ปาและหมอกควัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกันไฟปาและ
หมอกควัน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

67  รณรงคปองกันภัย
ทางถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกันภัยทาง
ถนน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

 
 



-19- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
68  รณรงคปองกัน

อัคคีภัยและ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกันอัคคีภัย
และ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

69  ศูนยเฉพาะกิจ
ปองกันอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยทางถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือจัดตั้งศูนย
เฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหต-ุอุบัติภัย
ทางถนน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

70  สงเสริมความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

71  อบรมใหความรูใน
การใชอุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ืออบรมให
ความรูในการใช
อุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

72 แผนงานการศึกษา แขงขันทักษะ
วิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือแขงขันทักษะ
วิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

73  จัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ กอง

การศึกษา 
ดําเนินการ

แลว 

74  พานองทองธรรมะ
(ชาติ) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
พานองทองธรรมะ
(ชาติ) 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

75  โภชนาการสมวัย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการ
โภชนาการสมวัย กอง

การศึกษา 
ไมได

ดําเนินการ 

76  โรงเรียนสีขาว 
หลักสตูร  
“โตไปไมโกง” 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการ
โรงเรียนสีขาว 
หลักสตูร  
“โตไปไมโกง” 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

77  สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กใน ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กใน ศพด. 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

 



-20- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
78  สงเสริมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

79  สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู 
ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู 
ศพด. 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

80  สงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
ไรโคก 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

81  สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

387,860 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษาฯ 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

82  สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

กอง
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 

83  คาอาหารเสรมิ
(นม) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

421,565 

เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)ใหกับ
สถานศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบล 
ไรโคก 

สวน
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

84  อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบาน
แหลมทองและ
โรงเรียน 
บานไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

660,000 

เพ่ืออุดหนุน
คาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
บานแหลมทอง
และโรงเรียนบาน
ไรโคก 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

85 แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

120,000 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

86  ฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือฉีดพนหมอก
ควันปองกัน
ยุงลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

87  ฉีดวัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการฉีด
วัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 



-21- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
88  ฝกอบรมอาชีพ 

ผูผานการบําบัด 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการ
ฝกอบรมอาชีพผู
ผานการบําบัด 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

89  พัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพ ใน
การควบคุมและ
ปองกันโรค 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
สุขภาพ ในการ
ควบคุมและ
ปองกันโรค 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

90  เยี่ยมผูรับเบ้ีย 
ยังชีพภายในตําบล
ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือเยี่ยมผูรับเบ้ีย
ยังชีพภายในตําบล 
ไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

91  รณรงคการใช 
จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการรณรงค
การใช จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

92  รณรงคปองกัน 
ยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกัน 
ยาเสพตดิ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

93  รณรงคปองกัน 
โรคตดิตอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกัน 
โรคตดิตอ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

94  รณรงคปองกันโรค
เอดส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกันโรคเอดส สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

95  สงเสริมสุขภาพแม
และเด็ก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริม
สุขภาพแม 
และเด็ก 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

96  สายใยรักแหง
ครอบครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สายใยรักแหง
ครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

97  อบรมใหความรู
ดานการดูแล
ผูปวยจิตเวช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูดานการ
ดูแลผูปวยจิตเวช 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
98  อบรมใหความรู

ดานการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

99  อบรมใหความรู
ดานการปองกัน
โรคไขเลือดออก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูดานการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

100  อบรมใหความรู
ดานทันตกรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูดานทัน
ตกรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

101  อบรมใหความรู
ดานโภชนาการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูดาน
โภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

102  อบรมใหความรู
และปองกัน
โรคตดิตออุบัติ
ใหม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูและ
ปองกันโรคติดตอ
อุบัติใหม 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

103 แ ผ น ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห 

Big Cleaning 
Day 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการทํา
ความสะอาด
ภายในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

104  ชุมชน/หมูบาน 
นาอยู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการชุมชน/
หมูบานนานาอยู สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

105  ถนนสวยดวย
ชาวไรโคกรวมใจ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการถนน
สวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

106  พัฒนา
ผูดอยโอกาสและ
ผูไรท่ีพ่ึง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือพัฒนา
ผูดอยโอกาสและ
ผูไรท่ีพ่ึง 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

107  พัฒนาและ 
สงเสริมอาชีพ
ผูดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือพัฒนาและ 
สงเสริมอาชีพ
ผูดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
108  ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผูพิการ 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู
พิการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

109  เยี่ยมบานผูพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือเยี่ยมบานผู
พิการ สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

110  รวมนํ้าใจ
ชวยเหลือผูยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการรวม
นํ้าใจชวยเหลือผู
ยากไร 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

111  ศูนยขอมูล
ขาวสารสําหรับ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการศูนย
ขอมูลขาวสาร
สําหรับผูพิการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

112  ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

113  สํานักงานสวย
สะอาด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สํานักงานสวย
สะอาด 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

114  หนาบานนามอง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
หนาบานนามอง สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

115  ซอมแซม 
ปรับปรุงหรือ
กอสรางบานผู
ยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดการ
ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

116 แผ น งาน เคห ะแล ะ
ชุมชน 

กอสราง 
รางระบายนํ้า 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

97,400 

เพ่ือกอสราง 
รางระบายนํ้า 
หมูท่ี 2 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

117  กอสรางรั้วสนาม
กีฬาพรอม
ปรับปรุงสนาม
กีฬา หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

403,800 

เพ่ือกอสรางรั้ว
สนามกีฬาพรอม
ปรับปรุงสนาม
กีฬา หมูท่ี 6 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
118  กอสรางราง

ระบายนํ้ารูปตัวยู 
สายบานกวยบน 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

406,800 

เพ่ือกอสรางราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู 
สายบานกวยบน 
หมูท่ี 2 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

119  กอสรางหลังคา
คลุมเครื่องออก
กําลังกาย หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

139,900 

เพ่ือกอสราง
หลังคาคลมุเครื่อง
ออกกําลังกาย  
หมูท่ี 6 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

120  จัดซื้อท่ีดิน
สาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,300,000 

เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน
สาธารณะ 

กองชาง 
ไมได

ดําเนินการ 

121  กอสรางถนน 
คสล.จากปอม
ตํารวจชุมชน-หอ
ประปาหมูบาน 
(ชองบานนาย
เสี่ยม) หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

204,600 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.จากปอม
ตํารวจชุมชน-หอ
ประปาหมูบาน 
(ชองบานนาย
เสี่ยม) หมูท่ี 4 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

122  กอสรางถนน 
คสล.สายบานนาง
ก่ิง เอ่ียมองอาจ 
หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

122,500 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาง
ก่ิง เอ่ียมองอาจ 
หมูท่ี 1 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

123  กอสรางถนน 
คสล.สายบานนาง
กุหลาบ จันทร
แกว หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

248,000 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาง
กุหลาบ จันทร
แกว หมูท่ี 1 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

124  กอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
แกละ หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

335,700 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
แกละ หมูท่ี 3 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

125  กอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
สมผิว สังขทอง 
หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

225,400 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
สมผิว สังขทอง 
หมูท่ี 1 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

126  กอสรางถนนดิน
พรอมฝงทอและบอ
พัก หลังโรงเรียน
บานแหลมทอง  
หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

333,600 

เพ่ือกอสรางถนน
ดินพรอมฝงทอและ
บอพัก หลัง
โรงเรียนบานแหลม
ทอง หมูท่ี 4 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

127  ติดตั้งกระจกโคง
โพลีคารบอเนต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

149,800 

เพ่ือติดตั้งกระจก
โคงโพลี
คารบอเนต 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

 



-25- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถปุระสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
128  ติดตั้งสญัญาณไฟ

กระพริบ ชนิดเสา
เหล็ก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

77,040 

เพ่ือติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ  
ชนิดเสาเหล็ก 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

129  ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดวยวิธีลาด
ยางแอสฟลส
ติกสายคลอง
ชลประทาน-บาน
นายอ้ืน หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

356,200 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนนดวย
วิธีลาดยางแอส
ฟลสติกสายคลอง
ชลประทาน-บาน
นายอ้ืน หมูท่ี 3 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

130  ปรับปรุงและ
ขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

500,000 

เพ่ือปรับปรุงและ
ขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 5 

กองชาง 
ดําเนินการ

แลว 

131  คัดแยกขยะมูล
ฝอยจากตนทาง
ตามหลัก 3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการคดั
แยกขยะมลูฝอย
จากตนทางตาม
หลัก 3 Rs 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

132  จัดทําแผน
ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

133  รณรงคการลด
ขยะในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือรณรงคการ
ลดขยะในชุมชน สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

134  รณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือรณรงคลด
การใชถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

135  ศูนยวัสดรุีไซเคิล เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการศูนย
วัสดุรไีซเคลิ สํานักงาน

ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

136  สงเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
และการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
และการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

137  สงเสริมการทํานํ้า
หมักชีวภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการ
ทํานํ้าหมักชีวภาพ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

 



 
-26- 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

138  สงเสริมการทําปุย
หมักจากขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการ
ทําปุยหมักจาก
ขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

139  อบรมใหความรู
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก  
3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูการคัด
แยกขยะมลูฝอย
จากตนทางตาม
หลัก 3 Rs 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

140  อาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

141 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อบต. พบ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อบต. พบ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

142  ครอบครัวอบอุน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ครอบครัวอบอุน สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

143  จัดซื้อ
หนังสือพิมพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือจัดซื้อ
หนังสือพิมพ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

144  ฝกอบรมอาชีพ 
ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพ ผูสูงอายุ สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

145  ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การซอมอุปกรณ
ไฟฟาเบ้ืองตน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การซอมอุปกรณ
ไฟฟาเบ้ืองตน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

146  ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การทําขนมหวาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพใหกับ
ประชาชน การทํา
ขนมหวาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

147  ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การปลูกผักสวน
ครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพใหกับ
ประชาชน การ
ปลูกผักสวนครัว 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

 



 
-27- 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

148  ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การเลีย้งสัตวใน
ครัวเรือน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพใหกับ
ประชาชน  
การเลีย้งสัตวใน
ครัวเรือน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

149  ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การเสริมสวย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือฝกอบรม
อาชีพใหกับ
ประชาชน การ
เสรมิสวย 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

150  พัฒนาการแปรรูป
ผลผลติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดการ
พัฒนาการแปรรูป
ผลผลติ 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

151  เยี่ยมบานยามเย็น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

4,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เยี่ยมบานยามเย็น สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

152  ลานกิจกรรมการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ลานกิจกรรมการ
เรียนรู 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

153  สงเสริมการ
พัฒนากลุม
แมบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนากลุม
แมบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

154  สงเสริมการ
พัฒนาบทบาท
สตร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนากลุม
แมบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

155  สงเสริมการ
พัฒนาบรรจุภณัฑ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาบรรจุภณัฑ สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

156  สงเสริมกิจการ
ตลาด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริม
กิจการตลาด สํานักงาน

ปลัด 
ไมได

ดําเนินการ 

157  สงเสริมปราชญ
ชาวบานและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริม
ปราชญชาวบาน
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

 



-28- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
158  สงเสริมผลิตภัณฑ

จากสมุนไพร 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริม
ผลิตภณัฑจาก
สมุนไพร 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

159  อบรมใหความรู
สิทธิและหนาท่ี
สตร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ืออบรมให
ความรูสิทธิและ
หนาท่ีสตร ี

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

160 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดการแขงขัน
กีฬาตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

200,000 

เพ่ือจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลไรโคก กอง

การศึกษาฯ 
ดําเนินการ

แลว 

161  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

75,000 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬา กอง

การศึกษาฯ 
ดําเนินการ

แลว 

162  จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย ม.4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

99,800 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย 
ม.4 

กอง
การศึกษาฯ 

ดําเนินการ
แลว 

163  จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย ม.6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

99,800 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย 
ม.6 

กอง
การศึกษาฯ 

ดําเนินการ
แลว 

164  จัดงานวันรัก 
ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดงานวันรัก 
ผูสูงอาย ุ กอง

การศึกษาฯ 
ดําเนินการ

แลว 

165  สืบสานประเพณี
สงกรานต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณี
สงกรานต 

กอง
การศึกษาฯ 

ดําเนินการ
แลว 

166  แหเทียนเน่ืองใน
วันเขาพรรษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
แหเทียนเน่ืองใน
วันเขาพรรษา 

กอง
การศึกษาฯ 

ดําเนินการ
แลว 

167  เขาวัดฟงธรรม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เขาวัดฟงธรรม กอง

การศึกษาฯ 
ไมได

ดําเนินการ 

 
 
 



-29- 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
168  สงเสริม

พัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

ไมได
ดําเนินการ 

169 แผนงานการเกษตร จัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ินดาน
การเกษตรและ
แหลงนํ้า(LSEP) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ินดาน
การเกษตรและ
แหลงนํ้า(LSEP) 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

170  ยกยองบุคคล
ตนแบบดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือยกยองบุคคล
ตนแบบดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

171  ปลูกตนไม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกตนไม สํานักงาน

ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

172  รณรงคการ
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคการ
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

173  สงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติ ์

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติ ์

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

174  สงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลูกหญาแฝก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลูกหญาแฝก 

สํานักงาน
ปลัด 

ไมได
ดําเนินการ 

175  ใหความรูการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
ใหความรูการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
176 แผนงานงบกลาง เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจายเงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

177  เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

4,441,200 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

178  เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

643,200 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
คนพิการ สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

179  เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

42,000 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

180  สํารองจาย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือเปนเงิน
สํารองจาย สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

181  เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

70,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

182  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

183  ทุนการศึกษา
สําหรับเด็กและ
ผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

60,000 

เพ่ือเปน
ทุนการศึกษา
สําหรับเด็กและ
ผูดอยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 

184  ทุนชวยเหลือผู
ยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือชวยเหลือผู
ยากไร สํานักงาน

ปลัด 
ดําเนินการ

แลว 

185  เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) 

สํานักงาน
ปลัด 

ดําเนินการ
แลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  3 . 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด 
และภูมิภาค ASEAN 

    

  

1 แผนงานการศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมลอย
กระทง 

สวน
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

2  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด ใน
โครงการจัดขบวน
แห งานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชรบุรี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมจัดขบวน
แหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชรบุรี 

สวน
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

3  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด 
ในโครงการวัว
เทียมเกวียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

60,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมวัวเทียม
เกวียน 

สวน
การศึกษา 

ดําเนินการ
แลว 

4  อนุรักษประเพณี
ถวายสลากภัต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสนับสนุน
ประเพณถีวาย
สลากภัต 

สวน
การศึกษา 

ไมได
ดําเนินการ 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  จําแนกตามยุทธศาสตร 
   

        ยุทธศาสตรท่ี 1     10  
     ยุทธศาสตรท่ี 2     278  
     ยุทธศาสตรท่ี 3     5  
     

                   

             

ยุทธศาสตร์ที� 1

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 3

 
 
 
 

       แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรท่ี 1     510,000    
     ยุทธศาสตรท่ี 2     45,818,900  
     ยุทธศาสตรท่ี 3     133,000  
                                      

    
         

       
        

1.10 % 

98.60 % 

0.30 % 

5  โครงการ 

278  โครงการ 

 10  โครงการ 
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       แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจไุวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามยุทธศาสตร 
   

        ยุทธศาสตรท่ี 1    1 
      ยุทธศาสตรท่ี 2    185 

      ยุทธศาสตรท่ี 3    4 
 

           
 

              แผนภูมท่ี 4 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามยุทธศาสตร 
 

       
        ยุทธศาสตรท่ี 1     2,000 

 ยุทธศาสตรท่ี 1     14,453,365 
   ยุทธศาสตรท่ี 3     126,000 

       
                   

      

                 

 
 

      
               

4  โครงการ 

185  โครงการ 

0.01 % 

99.12 % 

185  โครงการ 

0.87 % 
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ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕62       จํานวน  190  โครงการ 
โครงการท่ีดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 จํานวน    120  โครงการ 
 
ผลสําเร็จของการดําเนินการ           120 x 100 
          190 
 
คิดเปนรอยละ                     63.16 
 
 
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕62 ท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 70 โครงการ 
 
                                            70 x 100 
                  190 
 
คิดเปนรอยละ                     36.84 
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สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 
 

๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) มีจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณรายจายประจําป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการครบทุกโครงการท่ีประชาคมแตละชุมชน จึงควรบรรจเุฉพาะ
โครงการท่ีจําเปนและคาดวาจะสามารถดําเนินการไดจริงในปงบประมาณถัดไป หรือมีงบประมาณเพียงพอท่ี
ดําเนินการ ซ่ึงจะสงผลใหระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนงานมีระดับท่ีสูงข้ึน 
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จะมีการจัดทําข้ึนใหมสี่ปตอครั้ง แตสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาไดตามความเหมาะสมหรือความเดือดรอนของประชาชน จึงเห็นควรใหผูเสนอโครงการเขาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จัดเรียงอันดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาหมูบานของแตละหมูบานท่ีไมใชเปน
โครงการประจาํ ไมควรเกิน ๓ โครงการตอ  ๑  ปงบประมาณ 
๓.  ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการประจําของสวนราชการซ่ึงบรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และขอบัญญัติงบประมาณใหรีบดําเนินการตามปฏิทินโครงการ เพ่ือปองกันการตกหลน
ของโครงการท่ีจะดําเนินการจริงในแตละป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


