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สวนท่ี  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            สภาพท่ัวไปและขอมลูพื้นฐาน 
  



   

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 

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

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
       หมู 1 หางจากอําเภอ  17     กิโลเมตรหมู 2 หางจากอําเภอ  17.5  กิโลเมตร 
       หมู 3 หางจากอําเภอ  17.7  กิโลเมตรหมู 4 หางจากอําเภอ  17.6  กิโลเมตร 
       หมู 5 หางจากอําเภอ  18     กิโลเมตรหมู 6 หางจากอําเภอ  17.3  กิโลเมตร 
         อาณาเขต 
       ทิศเหนือ    ติดตอ  ตําบลหวยทาชาง  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี 
       ทิศใต    ติดตอ  ตําบลบานทาน  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
       ทิศตะวันออก   ติดตอ  เทศบาลตําบลหัวสะพาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
       ทิศตะวันตก    ติดตอ  ตําบลทาตะครอ  อําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุรี 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพเปนพ้ืนท่ีราบลุม   
  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 บานนาน้ําพุ 
  หมู 4 บานแหลมทอง 
  หมู 5 บานไรสนาม 
  หมู 6 บานนากระแสน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
         - นายกองคการบริหารสวนตําบล 
         - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
         ตําบลไรโคกมีประชากร รวม 3,403 คน 
 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
         หมู 1  มีประชากร  509  คน หมู 4  มีประชากร  586  คน 

        หมู 2  มีประชากร  392  คน หมู 5  มีประชากร  902  คน 
         หมู 3  มีประชากร  762  คน หมู 6  มีประชากร  252  คน 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
         ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
 4.2 สาธารณสุข 
         โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
 4.3 อาชญากรรม 
         ไมมีอาชญากรรมรายแรง 
 4.4 ยาเสพติด 
         - 
 4.5 การสังคมสงเคราะห 
         องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
         ทางถนน 
 5.2 การไฟฟา 
         มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 
         ระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 5.4 โทรศัพท 
         มีบริการโทรศัพทสาธารณะ 
      5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
        - 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
         - ทํานา 
  - ทําไร 
 6.2 การประมง 
         - 
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 6.3 การปศุสัตว 
        - เลี้ยงวัว 
        - เลี้ยงหมู 
        - เลี้ยงไก 
        - เลี้ยงแพะ 
 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 
         - ภาษาเพชรบุรี 
  7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
         - ลูกตาลโตนด 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ํา 
         - น้ําตกธรรมชาติในชวงฤดูฝน 
  8.2 ปาไม 
          - ปาสงวนแหงชาติ (ปายางหัก-เขาปุม) 
  8.3 ภูเขา 
         - เขาปุม 
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
         - ดี 
 9. อ่ืนๆ (ถามีระบุดวย) 
        .............................................................. 

4 



   

 
 
 

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

            ยุทธศาสตรการพัฒนา     

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรการปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
- การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
- การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
- จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
- พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุใหมีโอกาสเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
- พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
- การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 
- อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบอยางยั่งยืน 
- เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 
- สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
- บริหารจัดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม 

1.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
- สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
- พัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ยกระดับเปนเมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
- บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมคุณภาพชีวิต 
- พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหาร

ปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN 

2.2 ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
2. การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
3. การพัฒนาการทองเท่ียวชั้นนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
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2.3 เปาประสงค 

1. สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานอาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑนานาชาติ 
2. ตําบลไรโคกผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
3. ตําบลไรโคกเปนพ้ืนท่ีเปาหมายการทองเท่ียวของคนในประเทศและภูมิภาค ASEAN 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. อาหารปลอดภัยในระดับมาตรฐานนานาชาติ 
2. หมูบาน ชุมชน นาอยู 
3. แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

2.5 คาเปาหมาย 
1. รอยละของการผลิตสินคาเกษตร อาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน/รอยละ 

5 
2. รอยละจัดหาและปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ําใหมี ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร/

รอยละ 5 
3. รอยละสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ/รอยละ 5 
4. รอยละของเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรียทดแทน 
    การใชปุยเคมี/รอยละ 20 
5. รอยละการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไมและภูเขา/ 
    รอยละ 5 
6. รอยละเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
   ประชาชน/รอยละ 5 
7. รอยละเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความเขมแข็งของสังคมและพัฒนา 
    โครงสรางพ้ืนฐาน/รอยละ 5 
8. รอยละสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ/รอยละ 5 
9. รอยละการอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม/ 
   รอยละ 5 
10. รอยละพัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศน และกิจกรรม โดยอาศัยตนทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
     และธรรมชาติ/รอยละ 5 
ความปลอดภัย 
- ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 
- ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 
ธรรมาภิบาล 
- ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 
ความสะอาด 
- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม/ระดับ ๕ 
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วัฒนธรรม 
- รอยละของวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 
- จํานวนประเพณี/กิจกรรมท่ียกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กิจกรรม 
คุณภาพชีวิต 
- รอยละหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๐๐ 
- ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 
- ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 
- ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียว/รอยละ ๓ 
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว/รอยละ ๓ 
- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 
- รอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 
- อันดับของเมืองนาเท่ียวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 

2.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 

1. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน 
         และลดตนทุนการผลิต 

2. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
3. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และผลิตภัณฑ แปรรูปท้ังในและตางประเทศ 
4. เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใช 

         ปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมี 
5. พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไมและภูเขา 
2. เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชน 
3. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคมและพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
4. สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
5. สรางสุขภาพใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพขร 
6. การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 

1. สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว กลุมผูชื่นชอบ 
      การทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความ สะดวกดานการ 
    ทองเท่ียว 
3. พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรมโดยอาศัยตนทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
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     และธรรมชาต ิ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

1. พัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
2. พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
3. พัฒนาการทองเท่ียวชั้นนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรทุกยุทธศาสตรมีความเก่ียวเนื่องกันในทางปฏิบัติอยูแลว เพราะทุกสวนของการ

พัฒนาตองมีการบูรณาการรวมกันไปจะพัฒนาเพียงดานใดดานหนึ่ง คงจะไมประสบผลสําเร็จใน
การบริหารจัดการ ดังนั้นการพัฒนาจะตองพัฒนาทุกดานไปพรอมๆกัน 

 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  การวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ การพัฒนา 

โดยใชหลัก ( SWOT  Analysis)  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหศักยภาพ ดังนี้ 

        จุดแข็ง ( Strength = S) 
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีทัศนคติท่ีดีและมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
๒. มีความพรอมในการวางแผนและประสานกับผูนําชุมชน ประชาชน สวนราชการและ 
    หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 
๓. ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน และประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มกําลัง 
๔. นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีมีความจริงใจในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการ 
   ดําเนินงานขององคกร ทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสใหตรวจสอบ ทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกัน 
   และกัน 
๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรของทองถ่ินท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาอาชีพเกษตร 
7. ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการบริหารงาน มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน และยอมรับฟงความ 
    คิดเห็นของบุคลากร ผูนําชุมชนและประชาชน 
จุดออน  (Weak = W) 
๑. บุคลากรมีจํานวนนอยกวาปริมาณงานและภารกิจท่ีตองรับผิดชอบ   
๒. ขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เงินอุดหนุนจากรัฐไมแนนอน และ 
    ไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและภารกิจหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบตอ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๓. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมายในการดําเนินภายใตอํานาจหนาท่ีของ อบต.ทําใหการ 
    ดําเนินงานไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี เพ่ือใหเปนไปตามความตองการประชาชน 
โอกาส  (Opportunity = O) 
๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการประเมินมุงเนนการนํา 

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนเกณฑในการประเมิน 
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๒. การบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนทําใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับ   
   ประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน,  การเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จะชวยให 
   การพัฒนาสําเร็จตามเปาหมาย 
๔. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
    สนับสนุนตอการพัฒนาในแงของงบประมาณการดําเนินงาน 
อุปสรรค  (Threat = T) 
๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบขอมูลท่ีทันสมัย 
๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุเปาหมาย 
๓. นโยบายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  ไดแก การไฟฟาฯ   

การประปา ฯลฯ  ยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีทําใหตองใช      
งบประมาณทองถ่ินเปนจํานวนมากในการพัฒนาระบบสารธารณูปโภค 

๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชนใน 
   ทองถ่ิน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
๕. การออกกฎหมาย ระเบียบยังไมรองรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ทําใหเกิดขอขัดของในการใหบริการประชาชน 
๖. นโยบายประชานิยมทําใหประชาชนรอเพียงการชวยเหลือจากภาครัฐ ความเขมแข็งของชุมชน 
    จึงลดลง 
โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลาท่ีผานมา            

โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
๑. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

-  สนับสนุนงบประมาณใหกลุมอาชีพท่ีมีอยูเดิม ใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน เชน กลุมเลี้ยงสัตว 
   กลุมทําตาลโตนด และสงเสริมกลุมอาชีพใหมๆ 

  -  สงเสริมกลุมออมทรัพย และสถาบันการเงินในตําบล 
  -  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

๒. การดําเนินงานดานสังคม 
-  การจัดแขงขันกีฬาเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
-  จัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
-  จัดสรรเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส และเด็กดอยโอกาส 
-  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ, กิจกรรมวันรักผูสูงอายุ 
-  สงเสริมกิจกรรมของเยาวชน 
-  สงเสริมการเตรียมพรอมสูประชาคม ASEAN 

๓. การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ปรับปรุงซอมแซมถนนใหไดมาตรฐาน  
-  ประสานของบสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ อบต. 
-  พัฒนาระบบประปา 
-  ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟา 
-  พัฒนาระบบชลประทาน  
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๔. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 

-  ขุดคลองคูสงน้ําเพ่ือใชประโยชนดานการเกษตร 
-  ปรับปรุงคูคลองท่ีมีอยูเดิมใหใชงานไดดีข้ึน 

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

๖. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
-  ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานของ อบต. แกประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม   
   อบต.พบประชาชน, อบต.สญัจร และจัด อบต. เคลื่อนท่ี 
-  อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต. 
-  ใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ  ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 
-  จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือใชในกิจการของ อบต. 
-  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชน สายดวนและเว็บไซต 

๗. การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-  จัดใหมีการทําบุญในพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ 
-  สงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรม โดยการรวมทํากิจกรรมดานประเพณีศาสนา  
   เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง และภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมวันผูสูงอายุในชวงวันสงกรานต 
-  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการ ดานภาษาอังกฤษ รองรับการเปดสู ASEAN 
-  กิจกรรมสรางความรูสูผูปกครองของเด็ก ศพด.ตําบลไรโคก 

๘. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
- รณรงคการรักษาความสะอาดภายในชุนชนในชวงวันสําคัญตางๆ 
- พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนทุก ๆ เดือน 
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน 
- สงเสริมกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์ 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 - การใหความรวมมือของประชาชน 
 - งบประมาณท่ีมีไมเพียงพอ 
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สวนท่ี  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ไปสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาสินคาเกษตรได
มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภยั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
  การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 
กองการศึกษา 

2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป 
 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง , กอง

ชาง 
กองการศึกษา 

- 

   การรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
  บริการชุมชนและ

สังคม 
การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 

กองชาง 
สํานักงานปลัด 

   สาธารณสุข สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
   สังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด 

กองชาง 
กองคลัง   

กองการศึกษา 
   เคหะและชุมชน สํานักงานปลัด 

กองชาง 
กองคลัง   

กองการศึกษา 
   สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 
กองการศึกษา 

   การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
กองชาง 

สํานักงานปลัด 
  การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด กองคลัง 

กองชาง 
กองการศึกษา 

  การดําเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
3 การพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของ

จังหวัด และภมูิภาค ASEAN 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
กองชาง 

สํานักงานปลัด 
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