
 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562  ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคา
เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
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รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
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รวม 117 3,073,800 99 1,247,000 99 1,247,000 99 1,247,000 414 6,814,800 
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และภูมภิาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
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รวม - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 117 3,073,800 99 1,247,000 99 1,247,000 99 1,247,000 414 6,814,800 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ 

อบต.ไรโคก 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก 
ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากร อบต.ไรโคก  
มีความรู ความสามารถ 

เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การปฏิบัติงาน Clean&Green 

เพื่อจัดสถานที่ทํางานใหอยูใน
สภาพเรียบรอย สะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของ
สถานที่ทํางาน 
เรียบรอย สะอาด 

อบต.ไรโคกมี
สภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติงาน 
Clean&Green 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของความ
ตองการของบุคลากร
ไดรับการตอบรับและ
นําไปใชในการ
บริหารงาน 

ทราบถึงความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อนําไปใชในการจัดการ

บุคลากร 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมความปลอดภัยในสํานักงาน เพื่อสงเสริมความปลอดภัยใน
สํานักงาน 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
สํานักงานมีการปองกัน
ภัยตางๆ 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 
มีความปลอดภยั พรอม

ใหบริการประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สัมมนาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ตําบลไรโคก 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากรมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน 

กิจกรรมของ อบต.ไรโคก
สามารถดําเนินการไป
อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

6 แบงปนความรู เพื่อสอนงานตางๆ 
ตามสายงาน 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก 
ไดรับความรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 
มีความรูความสามารถ

และประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 จัดการองคความรูในองคกร 
(Knowledge Management) 

เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรู บุคลากรของ อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก
ไดรับความรูจากการ
จัดการองคความรูใน
องคกร 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 
มีความรูความสามารถ

และประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

8 อบรมใหความรูดานการรักษา
ระเบียบวินยัในการปฏิบัติงาน 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
รักษาระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก  
มีระเบียบวินยัเพิ่มขึ้น 

บุคลากร อบต.ไรโคก 
สามารถปรับปรุงตัวและ 
มีระเบียบวินยัในการใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

9 นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
ทราบถึงการปฏบิัติงาน
ของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนตําบลไรโคก
ทราบถึงแนวทางการ

ปฏิบัติงานของ  
อบต.ไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

10 หอกระจายขาวเพือ่ชุมชน เพื่อจัดรายการใหความรูแก
ประชาชนทางหอกระจายขาว 

ประชาชนตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
และนําไปปรับใชได 

ประชาชนไดรับความรู 
สามารถนําไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันได 

สํานักงาน
ปลัด 

11 สงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหนาที่ของการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนไดความรูหนาที่
และสิทธิของตนในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

12 สงเสริมความรูในการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมความรูในการมี
สวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนใน
การมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่น 

ประชาชนรูหนาที่และสิทธิ
ของตนและรวมมือกบั 

อบต. ในการพัฒนาตําบล
ใหเจริญรุงเรือง 

สํานักงาน
ปลัด 

13 สงเสริมประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนทราบถึง
สิทธิและหนาที่ของการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชนไดความรู
หนาที่และสิทธิของตนใน

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงาน
ปลัด 

14 จัดทําแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

เพื่อจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน 

ประชาชนตําบลไรโคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของตําบล
ไรโคกปลอดการทุจริต
คอรรัปชั่น 

ทุกภาคสวนตระหนักถึง
การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน
ปลัด 

15 สงเสริมความโปรงใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อสงเสริมความโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน 

ประชาชนตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
หนวยงานราชการมี
ความโปรงใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

หนวยงานราชการมีการ
บริหารงานที่โปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สํานักงาน
ปลัด 

16 อบรมใหความรูในการเลือกต้ัง
ทองถิ่น 

เพื่อจัดการอบรมใหความรูใน
การเลือกต้ังทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
ออกมาใชสิทธิ์เลือกต้ัง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูเกี่ยวกับ 

การเลือกต้ังเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

17 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกยองบุคคลตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
ใหความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคกให
ความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 

3 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

18 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
หันมาใสใจการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไรโคกหันมา
ศึกษาและดําเนินชวีิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

19 ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงหองประชุม
สภาฯ (หองประชุมเล็ก) 

เพื่อใชในการประชุมสภาฯ หองประชุมสภาฯ 
(หองเล็ก) 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ประชุมสภาฯ มี
ประสิทธิภาพ 

การแถลงในการประชุม
สภาไดยินชัดเจน 

สํานักงาน
ปลัด 

20 ติดต้ังผามาน หองประชุมสภาฯ
(หองประชุมเล็ก) 

เพื่อใชปองกันแสงแดด หองประชุมสภาฯ 
(หองเล็ก) 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 สามารถ
ปองกันแสงแดดได 

สามารถปองกันแสงแดดที่
สองเขามาในหองประชุม 

สํานักงาน
ปลัด 

21 ปรับปรุงเคร่ืองขยายเสียง 
หองประชุม อบต. 

เพื่อใชในการจัดการประชุม 
อบรมใหความรู 

หองประชุม อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของการ
จัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ 

การประชุม การอบรม  
ไดยินชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

22 ปรับปรุงไฟสองสวางหองประชุม 
อบต. 

เพื่อใหแสงสองสวางภายใน
หองประชุม 

หองประชุม อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
จัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ 

การประชุม การอบรม  
มีแสงไฟสองสวางที่

เพียงพอมีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

23 ติดต้ังผามาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพ ุ

เพื่อใชปองกันแสงแดด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 สามารถ
ปองกันแสงแดดได 

สามารถปองกันแสงแดดที่
สองเขามาในหอง 

กอง
การศึกษา 

24 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

25 วันชาติ เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

26 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

27 จัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ  เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

28 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง เพื่อใชในการตัดหญาในพื้นที่
สาธารณะประโยชน 

เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 2 เคร่ือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของพื้นที่
สาธารณประโยชนไดรับ
การดูแล 

ภูมิทัศนพื้นที่
สาธารณประโยชน 

ตําบลไรโคกสวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 

29 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพรอม
อุปกรณ 

เพื่อใชในการจัดการประชุม 
อบรมใหความรู 
การประชุมตางๆ 

ลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน ขาไมโครโฟน 

และอุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของการ
จัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ 

การประชุม การอบรม  
ไดยินชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 อบรมใหความรูในการใช 
อุปกรณกูชีพ กูภยั 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู 
ในการใช 

อุปกรณกูชีพ กูภยั 

อปพร. ประชาชน 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถใช
อุปกรณกูชีพ กูภยั 

ผูเขาอบรมสามารถใช
อุปกรณกูชีพ กูภยั 

เบื้องตนได 

สํานักงาน
ปลัด 

2 รณรงคปองกันภัยทางถนน เพื่อรณรงคปองกันภัยทางถนน ประชาชนในตําบลไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของภยัทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนไดรับความรู
ในการใชรถใชถนน 

ใหปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สงเสริมความรูเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับ
การปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
 

ประชาชนในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรม สามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภยัได 

ผูเขาอบรมสามารถ
จัดการปองกันและ

แกไขปญหาสาธารณภัย
ได 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ
 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
พัฒนาศักยภาพครู 

ครู เจาหนาที ่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานนาน้ําพ ุ

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

ครู เจาหนาที่ สามารถ
พัฒนาการเรียน  
การสอน ใหดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 สงเสริมการเรียนรูของเด็กใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดการสอน การเรียนรู 
แกเด็ก 

 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาน้ําพุสามารถเรียนรู
ไดดียิ่งขึ้น 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาน้ําพุมีทักษะ

ในการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กอง
การศึกษา 

3 สงเสริมพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการแกเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาน้ําพุมีพัฒนาการที่ดี 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาน้ําพุมี

พัฒนาการทางดานการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น  

กอง
การศึกษา 

4 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
หองพยาบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เคร่ืองเล็ก) 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ผูปวยไดอยูสภาพ
อากาศที่เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

5 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
หอประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เคร่ืองใหญ) 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดอยูในสภาพ
อากาศที่เหมาะสมตอ
การพัฒนาทางสมอง 

กอง
การศึกษา 

6 จัดซ้ือโตะหมูบูชา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดซ้ือโตะหมูบูชา โตะหมูบูชา 
จํานวน 1 ชุด 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของการ
จัดสถานที่บูชา 
พระรัตนตรัย สมบูรณ 

เปนที่พึ่งทางดานจิตใจ กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองปร้ินเตอร 
เคร่ืองสํารองไฟ 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร
เคร่ืองปร้ินเตอร 
เคร่ืองสํารองไฟ 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองปร้ินเตอร 
จํานวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองสํารองไฟ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีคอมพิวเตอร เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กอง
การศึกษา 

8 สงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลไรโคก 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

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

เด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา

ตําบล 

กอง
การศึกษา 

9 โรงเรียนสีขาว หลักสูตร  
“โตไปไมโกง” 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัความซ่ือสัตยสุจริต 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมมีความรูเกี่ยวกับ
ความซ่ือสัตยสุจริต 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการทาํ 

ความดีซ่ือสัตยสุจริต 

กอง
การศึกษา 

10 พานองทองธรรมะ(ชาติ) เพื่อจัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัคุณธรรม ศีลธรรม 

การรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมและมีจิตสํานึก
รักธรรมชาติ 

เด็กและเยาวชนหันมา
ใสใจศีลธรรมและรักษ

ธรรมชาติ 

กอง
การศึกษา 

11 จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้ทาํงาน เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานพรอม
เกาอี้ทํางาน 

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 
ขนาดไมนอยกวา 

159×77×75 ซม. 

8,000 - - - รอยละ 100 ของการ
ทํางานมีประสิทธภิาพ 

การปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติไดดวยความ

เรียบรอย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพใน
การควบคุมและปองกันโรค 

เพื่ออบรมใหความรู 
แกนนําสุขภาพในการควบคุม

และปองกันโรค 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว

ขาราชการ ลูกจาง 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกันโรค
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการ

ควบคุมและ 
ปองกันโรค 

สํานักงาน
ปลัด 

2 อบรมใหความรูและการปองกัน
โรคติดตออุบัติใหม 

เพื่ออบรมใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตออุบัติใหม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว

ขาราชการ ลูกจาง 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกันโรค
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการ

ควบคุมและ 
ปองกันโรค 

สํานักงาน
ปลัด 

3 อบรมใหความรูดานโภชนาการ เพื่ออบรมใหความรู 
ดานโภชนาการ 

ประชาชน ตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา 
รวมอบรมมีโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 อบรมใหความรูดานการดูแลผูปวย
จิตเวช 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
ดูแลผูปวยจิตเวช 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว
ประชาชน ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา 
รวมอบรมไดรับความรู
เร่ืองการดูแลผูปวย 
จิตเวชเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูไป
ดูแลผูปวยจิตเวชได 

สํานักงาน
ปลัด 

5 อบรมใหความรูดานการดูแล
สุขภาพเบื้องตน 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพเบือ้งตน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว
ประชาชน ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา 
รวมอบรมไดรับความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
เบื้องตนเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรู

ดานการดูแลสุขภาพ
เบื้องตนไปใชได 

สํานักงาน
ปลัด 

6 อบรมใหความรูดานทันตกรรม เพื่ออบรมใหความรู 
ดานทันตกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว
ประชาชน ตําบลไรโคก 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา 
รวมอบรมไดรับความรู
ดานทันตกรรมเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรู
ดานทันตกรรม 

ไปใชได 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เพื่อเปนการลดปริมาณยุงลาย
ที่เปนพาหะนาํโรค 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

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

แหลงเพาะพันธุ
ยุงลายถูกทาํลายและ
ปริมาณยุงลายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

8 สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก เพื่ออบรมใหความรูแกแม  
ในการดูแลบุตร 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปดูแลบุตรใหถูก
สุขลักษณะ 

แมสามารถนําความรู
ไปใชดูแลบุตรใน
ชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

9 รณรงคปองกันโรคติดตอ เพื่ออบรมใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตอ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว

ขาราชการ ลูกจาง 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการ

ควบคุมและ 
ปองกันโรคติดตอ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 พัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามยัส่ิงแวดลอม 

เพื่ออบรมใหความรูเกีย่วกับ
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพครอบครัว

ขาราชการ ลูกจาง 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมมีความเขาใจใน
มาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามยั
ส่ิงแวดลอม 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูไป
ใชเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดลอม 

สํานักงาน
ปลัด 

11 ฝกอบรมอาชพีผูผานการบําบัด เพื่อฝกอบรมอาชีพผูผาน 
การบําบัด 

ผูผานการบําบัด 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูผาน
การบําบัดมีความรูดาน
อาชีพเพื่อนาํไป
ประกอบอาชพีใน
ชีวิตประจําวัน 

ผูผานการบําบัดมี
ความรูเพิ่มขึ้น
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพื่อ
สรางรายไดใหกับ
ตนเอง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

12 รณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

เพื่อรณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหันมาใช
จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนใหความสําคัญ
ในการใชจักรยานในการ

เดินทาง 

สํานักงาน
ปลัด 

13 อบรมใหความรูดานการปองกัน 
โรคไขเลือดออก 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของโรค
ไขเลือดออกลดลง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูในการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

14 จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน เพื่อใชในการดําเนินการพน
หมอกควันกําจัดยุงลาย 

เคร่ืองพนหมอกควัน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

จํานวน 1 เคร่ือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของการ
ควบคุมและปองกันโรค
ดีขึ้น 

สามารถลดจํานวนการเกิด 
โรคไขเลือดออกได 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการใหดีขึ้น 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผู
พิการมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

ผูพิการไดรับการดูแลจาก
ผูมีความรูเฉพาะดาน 

กองชาง 

2 ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับผูพิการ เพื่อจัดศูนยขอมูลขาวสาร 
ใหความรูสําหรับผูพกิาร 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูพิการ
มีความรูในการดูแล
ตนเองไดถูกตอง 

ผูพิการไดรับความรูจาก
ศูนยขอมูลขาวสารและ

นําไปปฏิบัติได 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เยี่ยมบานผูพกิาร เพื่อออกเยีย่มและใหกําลังใจ 
ผูพิการ 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผู
พิการมีกาํลังใจในการ
ในการใชชีวิตประจาํวัน 

ผูพิการไดรับความรูในการ
ดูแลตนเองและกําลังใจใน

การใชชีวิตประจาํวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 ศูนยบริการผูพิการ เพื่อจัดต้ังศูนยบริการผูพิการ ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผู
พิการสามารถเขารับ
การบริการที่
ศูนยบริการผูพิการ 

สามารถชวยเหลือ ให
คําปรึกษาแกผูพิการ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 พัฒนาผูดอยโอกาสและผูไรที่พึ่ง เพื่ออบรมใหความรู  
พัฒนาความสามารถ 

ผูดอยโอกาสและผูไรที่พึ่ง 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ผูดอยโอกาสและผูไรที่
พึ่งนําความรูไปพัฒนา
ตนเอง 

ผูดอยโอกาสและผูไรที่พึ่ง
สามารถนําความรูไป
พัฒนาตนเองเพื่อ

ชวยเหลือตนเองในการใช
ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 รวมนําใจชวยเหลือผูยากไร เพื่อเปนการรวมทํากิจกรรม
รวมนําใจชวยเหลือผูยากไร 

ผูยากไรในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ 
ผูยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ผูดอยโอกาสและผูยากไร 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
อาชีพ 

ผูดอยโอกาสและผูยากไร 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพได 

ผูเขาอบรมมีความรูใน
อาชีพที่ไดรับการอบรม
และนําไปประกอบเปน

อาชีพได 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 ลานกิจกรรมการเรียนรู เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู 
โดยปราชญชาวบาน 

เด็ก เยาวชน ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็ก
และเยาวชนมีความรู
เกี่ยวกบัภูมิปญญาของ
ตําบล 

เด็กและเยาวชนมีความรัก 
หวงแหนภูมปิญญา 

ในตําบล 

กอง
การศึกษา 

2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนของเด็ก
ตามที่เด็กเสนอความตองการ 

เด็ก เยาวชน ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็ก
และเยาวชนมีความรู
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนนําความรู
ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

3 สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ เพื่ออบรมใหความรูในการดูแล
รักษาสุขภาพ 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ผูสูงอายุสามรถดูแล
สุขภาพตนเองไดดีขึ้น 

ผูสูงอายุนําความรูที่ไดจาก
การอบรมกลับไปดูแล

สุขภาพตนเองได 

สํานักงาน
ปลัด 

4 อบรมใหความรูสิทธิและหนาทีข่อง
สตรี 

เพื่ออบรมใหความรูเกีย่วกับ
สิทธิและหนาที่ของสตรี 

สตรีในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสตรีมี
ความรูความเขาใจใน
สิทธิและหนาที่ของสตรี 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สงเสริมความรักและความอบอุนใน
ครอบครัว 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมความ
รักและความอบอุนใน

ครอบครัว 

ประชาชนในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ครอบครัวที่เขาอบรมมี
ความความเขาใจ
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมการอบรม
สามารถสรางสัมพันธภาพ

ในครอบครัวที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ผูสูงอายุไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของ
โรงเรียนผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย
และจิตใจที่สมบูรณ

แข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สงเสริมปราชญชาวบานและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกบั 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
ถายทอดและแสดงความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็ก

และเยาวชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 ฝกอบรมอาชพีผูสูงอาย ุ เพื่อจัดการใหความรูและ
ฝกอบรมอาชพี 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปประกอบเปน 
อาชีพเสริมได 

ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 

สํานักงาน
ปลัด 

9 ฝกอบรมอาชพีใหกับประชาชน 
1.เกษตรกรรม –พืชสวนครัวรั้วกินได 
2.ปศุสัตว –เลี้ยงกบ , เลี้ยงเปด 
3.การทําอาหาร – ขนมหวาน 
4.คหกรรม –พับเหรียญ 
5.งานบริการ -เสริมสวย 
6.งานชาง -ชางซอมอุปกรณไฟฟา
เบื้องตน 

เพื่อจัดการฝกอบรมอาชพี ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

(ในแตละโครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
สามารถนําไปเปนอาชพี
เสริมได 

ผูเขาอบรมสามารถพัฒนา
ตัวเองใหมีความรูและ

นําไปประกอบอาชีพเปน
รายไดเสริมได 

สํานักงาน
ปลัด 

10 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับ
การพัฒนาสูมาตรฐาน
สินคา 

ผลิตภัณฑ OTOP ของ
ตําบลไรโคกไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน

ทั่วไป 

สํานักงาน
ปลัด 

11 สงเสริมผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

กลุมผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ไดรับมาตรฐานตาม
เกณฑ 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
ของตําบลไรโคกไดรับการ

ยอมรับจากประชาชน
ทั่วไป 

สํานักงาน
ปลัด 

12 สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ 

กลุมผูผลิตสินคา 
ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหเหมาะสมกับ
สินคา 

บรรจุภัณฑของสินคา
ไดรับการพัฒนาสราง
ความสนใจตอผูบริโภค 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

13 สงเสริมพัฒนาการแปรรูปผลผลิต เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 
แปรรูปผลผลิต 

กลุมผูผลิตสินคา
ประชาชน 

ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับการพัฒนาการ
แปรรูป เพิ่มผลิตภัณฑ
ใหมสูตลาด 

การแปรรูปผลผลิตมีความ
หลากหลายทําใหผูผลิตมี

สินคาเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

14 สงเสริมกิจกรรมตลาด เพื่อสงเสริมกิจกรรมตลาด ตลาดภายในตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 25 ของตลาด
ภายในตําบลไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมตลาด 

ประชาชนในตําบลไรโคกมี
สถานที่จําหนายสินคาเพือ่
สรางรายไดแกครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด 

15 พัฒนากลุมแมบาน เพื่อจัดการอบรม ใหความรูแก 
แมบาน 

แมบานในตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของแมบาน
ที่เขาอบรมพัฒนา
ตนเองในการใช
ชีวิตประจําวัน 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

16 พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อจัดการอบรม ใหความรูแก
สตรีตําบลไรโคก 

สตรีตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมเขาใจถึงบทบาท
หนาที่และสิทธิสตรี 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมพัฒนา 
การทองเที่ยวทองถิ่น 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของสถานที่
ทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาไปสูมาตรฐาน 

สถานที่ทองเที่ยว
ภายในตําบลไดรับ
การพัฒนาเปนที่

ยอมรับของประชาชน
ทั่วไป 

กอง
การศึกษา 

2 สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี 

วัฒนธรรมและประเพณี
ของตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไดรับการอนุรักษสืบ
สานตอไป 

เด็กและเยาวชนหัน
มาใสใจในวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น

และรักษาไว 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.8 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น ดานเกษตรและแหลงน้ํา 
(LSEP) 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  
ดานเกษตรและแหลงน้ํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดาน
เกษตรและแหลงน้ํา 

(LSEP) 

2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 30 ของแหลง
น้ําในตําบลไดรับการ
พัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ประชาชน มีแหลงน้ําใน

การอุปโภค บริโภค 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ใหความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่ออบรมใหความรูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรู 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 รณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รณรงคภายในตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลและรักษา 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 ปลูกตนไม เพื่อจัดกิจกรรมปลูกตนไม ภายในตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 10 ของพื้นที่ใน
ตําบลไรโคก มีตนไม
เพิ่มขึ้น 

สรางภูมิทัศนที่สวยงาม 
และสรางอากาศที่สดชื่น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สงเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูลและ
การกําจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อสงเสริมการจัดการขยะ
อยางยั่งยืน 

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

ประชาชนมีความรูใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

สํานักงาน
ปลัด 

2 รณรงคลดการใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เพื่อรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในตําบลลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

ประชาชนในตําบล
ทราบถึงโทษของการใช

ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

สํานักงาน
ปลัด 

3 กําจัดผักตบชวาและการใช
ประโยชนจากผักตบชวา 

เพื่อกําจัดผักตบชวาและการใช
ประโยชนจากผักตบชวา 

พื้นที่ตําบลไรโคก 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของแหลงน้ํา
ในตําบลไดรับกําจัด
ผักตบชวา 

ประชาชนหันมาใสใจใน
การกําจัดผักตบชวา
และการใชประโยชน

จากผักตบชวา 

สํานักงาน
ปลัด 

4 จัดทํายุทธศาสตรการบริการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการ
บริการจัดการขยะมูลฝอย 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยในตําบลไรโคกลดลง 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 คัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทาง 
ตามหลัก 3Rs 

เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะ 
ไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

6 อบรมคัดแยกขยะมูลฝอย 
จากตนทางตามหลัก 3Rs 

เพื่ออบรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากตนทางตามหลัก 3Rs 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถคัดแยกขยะ
ไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

7 สงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ เพื่อสงเสริมการทําปุยหมกั 
จากขยะ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมกั
จากขยะไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะและทําปุย
ไดถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

8 สงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อสงเสริมการทํา 
น้ําหมักชวีภาพ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมกั
จากขยะไดถูกวิธ ี

ประชาชนสามารถทาํ
น้ําหมักชวีภาพไดดวย

ตนเอง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

9 ธนาคารขยะ เพื่อจัดต้ังธนาคารขยะ พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
การคัดแยกขยะและนํามา
ขายใหกับธนาคารขยะ 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

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

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

11 กาชชีวภาพ เพื่อจัดทําบอกาซชีวภาพสาธิต พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 15 ของครัวเรือน
สามารถนําไปจัดทําบอ
กาซชีวภาพได 

ครัวเรือนในตําบลไรโคก
มีความรูในการจัดทํา

กาซชีวภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

12. อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน เพื่อดําเนินการจัดหา
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

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

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

13 รณรงคการลดขยะในชุมชน เพื่อรณรงคการลดขยะ 
ในชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลง 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

15 ปรับปรุงหอประชุม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมติดกระจก 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงหอประชุม 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

215,000 - - - รอยละ 100 ของ
หอประชุมอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

ไดใชประโยชนจาก
หอประชุมในการ

ประชุม จัดกจิกรรม 

กองชาง 

16 กอสรางร้ัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นาน้ําพ ุ

เพื่อกอสรางร้ัว กอสรางร้ัว 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

115,000 - - - รอยละ 100 สามารถ
ปองกันอันตรายทีจ่ะเกิด
กับเด็กนักเรียน 

สามารถปองกัน
อันตรายได 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

19 ขยายจุดติดต้ังเสาภาครับ 
หอกระจายขาวตําบล 

เพื่อขยายจุดติดต้ังเสาภาครับ 
หอกระจายขาวตําบล 

หมูที่ 1 หมูที ่3 หมูที่ 4
จํานวนหมูละ 1 จุด 

หมูที่ 5 จาํนวน 2 จุด 

320,000 - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารของทาง อบต.

อยางชัดเจน 

กองชาง 

20 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  
อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

325,000 - - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนรวดเร็ว
ขึ้น 

สถานที่บริการ
ประชาชนมีความพรอม

ในการบริการ 

กองชาง 

21 ขุดสระน้ําดิบสําหรับผลิตประปา ขุดสระน้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา 

ขุดสระน้ําดิบสําหรับ 
ผลิตประปา 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

500,000 - - - รอยละ 80 ของการผลิต
ประปาทําไดมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําประปาไว
ใชอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

22 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขาซอยบานนายสํารอง- 
บานนางสุม มีทรัพย 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

23 เทลานขางศาลาอเนกประสงค
หมูบานนากระแสน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดลานที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางลาน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

60,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที ่6 ไดใช
ประโยชนจากลาน
อเนกประสงค 

ประชาชนมีสถานที่
สาธารณะประโยชน 

ไวใช 

กองชาง 

24 กอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
สายบานนายผาน อดทน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

65,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

25 จัดซ้ือเคาเตอรบริการประชาชน เพื่อใชในการบริการประชาชน จัดซ้ือเคาเตอร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

32,000 - - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ติดตอราชการได

โดยสะดวก 

สํานักงาน
ปลัด 

26 บอรดปดประกาศอลูมิเนียม  
บานเล่ือนกระจก 

เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ อบต. 

บอรด ขนาด  
240×120 ซม. 

24,000 - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูล

ขาวสารของ อบต.  
ไดอยางทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

27 บอรดปดประกาศอลูมิเนียม  
บานเล่ือนกระจก 

เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ อบต. 

บอรด ขนาด  
300×120 ซม. 

17,000 - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูล

ขาวสารของ อบต.  
ไดอยางทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

28 เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง เพื่อใชในการบริการประชาชน เกาอี้พักคอย 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

13,800 - - - รอยละ 50 ของการ
บริการทําใหประชาชน
ไดรับความสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากการบริการ 

สํานักงาน
ปลัด 

29 กอสรางทอลอดเหล่ียม  
สายบอมกระโดน หมูที่ 6 

เพื่อกอสรางทอลอดเหล่ียม 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางทอลอดเหล่ียม
ขนาด กวาง 1 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

160,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

30 ปรับปรุงหองน้ํา ศพด. หมูที ่2 เพื่อปรับปรุงหองน้ํา ศพด. หองน้ําขนาด  
กวาง 3.50 เมตร  

ยาว 3.50 เมตร ตาม
รูปแบบที่ อบต.กําหนด 

120,000 - - - รอยละ 100 ของครูและ
นักเรียนมีหองน้ําที่ถกู
สุขลักษณะใช 

ครูและนักเรียนมี
หองน้ําที่ถูก 

สุขลักษณะใช 

กองชาง 

31 กอสรางหองน้ําสนามฟุตซอล  
4 หอง 

เพื่อเปนการจัดการบริการ 
ดานสุขภาวะ 

หองน้ําชาย 2 หอง 
หองน้ําหญิง 2 หอง 

ขนาด 1.50 ม.×1.00 ม. 

260,000 - - - รอยละ 100 ของสุข
ภาวะเบื้องตนไดรับการ
ดูแล 

ประชาชนที่มาใชบริการ
สนามฟุตซอลมีหองน้ํา
ใชตามหลักสุขภาวะ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
จากเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ
 

เพื่อกอสรางถนน คสล. 
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ

 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
เปลี่ยนแปลงเปน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายน้าํ ทางเขา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาน้ําพ ุ

เพื่อใหไดถนน คสล.  
พรอมรางระบายน้าํ  

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายน้าํ 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

280,000    รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่มาสงบุตร
หลานเขาเรียนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 
และมีการระบายที่ดี 

ประชาชนมีเสนทาง 
การคมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 
และมีการระบายที่ดี 

กองชาง 
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