
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ อุดหนุนอําเภอบานลาดโครงการ

เสริมสรางความเขมแข็งหมูบานใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ศตส.อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

เพื่ออุดหนุนอําเภอบานลาด
โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
หมูบานในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ศตส.อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

อุดหนุน ศตส.อ.บานลาด ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหุนน ศตส.อ.บาน
ลาด ปละ ๑ ครั้ง

ศตส.อ.บานลาด มีความ
เขมแข็งและดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒ เย่ียมบานยามเย็น เพื่อจัดกิจกรรมเย่ียมบาน
ยามเย็น สํารวจปญหา 
ความตองการ ขอมูล และ
ความคิดเห็นของประชาชน

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ พื้นท่ี หมูท่ี ๑ - หมูท่ี
 ๖ ทุกหลังคาเรือนได
รวมโครงการเยี่ยม
บานยามเย็น ปละ ๑ 
ครั้ง

ทุกหลังคาเรือนไดรวมเสนอ
ปญหา ความคิดเห็น ใหขอมูล 
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
ตําบล

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ระดับอําเภอ

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง ระดับ
อําเภอ

ศูนยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางอําเภอบานลาด

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนยขอมูลการจัดซ้ือ
จัดจาง อ.บานลาด 
ไดรับการสนับสนุน ป
ละ ๑ ครั้ง

ศูนยขอมูลการจัดซอจัดจาง
อําเภอบานลาด ดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔ จัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

 ๓ ป
แผนพัฒนาตําบล ๓ ป
ตามรูปแบบท่ีกรม
สงเสริมกําหนด

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ปละ ๑ ครั้ง

แผนพัฒนาตําบล ๓ ปท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๕ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.มีการติดตาม
และประเมินผล
ประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนา ปละ ๑ 
ครั้ง

แผนพัฒนาตําบล ไดรับการ
ติดตามและประเมินผล 
ประสิทธิภาพของแผน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๖ จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ จัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป ปละ ๑ ครั้ง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป สามารถดําเนินการ
ตามกระบวนการไดแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และใช
เปนแนวทางในการใชจาย
งบประมาณ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๗ จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําฐานขอมูล
พื้นฐานหมูบาน/ตําบล

ขอมูลพื้นฐานหมูบาน/
ตําบลประจําป

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.มีขอมูลพื้นฐาน
หมูบาน/ตําบล เพื่อใช
เปนแนวทางในการ
พัฒนา จํานวน ๑ 
ฐานขอมูล

ขอมูลพื้นฐานหมูบาน/ตําบล 
ท่ีถูกตองตามความเปนจริง 
และครบถวนทุกรายการ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
ใหประชาชนทราบ ป
ละ ๑ ครั้ง

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ท่ีมีขอมูลถูกตอง 
ครบถวน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๙ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

อบต.
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.ดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปละ ๑ ครั้ง

อบต.ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อเปนฐานขอมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตอไป

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๐ บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานได
อยางมีประสิทธิภาพ

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.ดําเนินการบูร
ณาการแผนพัฒนา
หมูบานปละ ๑ ครั้ง

อบต.บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานรวมกับทุก
หมูบาน ใหไดแผนพัฒนา
หมูบานท่ีมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๑ ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น

เพื่อฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น และสราง
กระบวนทัศนในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

บุคลากรของ อบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต.
ไดรับการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ปละ ๑ ครั้ง

บุคลากรของ อบต.สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๒ อบรมใหความรู พรบ.ขอมูลขาวสาร เพื่ออบรมใหความรู พรบ.
ขอมูลขาวสาร

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร และพนักงาน 
อบต.

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ผูนําชุมชน
 สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร และ
พนักงาน อบต. ไดรับ
ความรูจากการอบรม
 พรบ.ขอมูลขาวสาร 
๖ หมูบาน

ประชาชน ผูนําชุมชน สมาชิก
สภา อบต. ผูบริหาร และ
พนักงาน อบต. มีความรูเรื่อง 
พรบ.ขอมูลขาวสาร

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๓ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของ
 อบต.

เพื่ออบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ
บุคลากรของ อบต.

บุคลากรของ อบต. ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต.
ไดรับการฝกอบรม
พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปละ 1 ครั้ง

บุคลากรของ อบต.สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและ 
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๔ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ
การใชงาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๕ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก

ครุภัณฑสํานักงาน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน ๒ ชุด

ครุภัณฑสํานักงานเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ
การใชงาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๖ ปรับปรุงพัฒนาระบบ website อบต.
ไรโคก

เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ 
website อบต.ไรโคก

พัฒนาระบบ website
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปรับปรุง website ป
ละ ๑ ครั้ง

website อบต.ไรโคก ใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงใหทันสมัย

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๗ จัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธ เพื่อจัดทําเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ อบต.ไรโคก

เอกสารขาวประชาสัมพันธ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เอกสารขาว
ประชาสัมพันธ ไตร
มาส ละ ๑ ฉบับ

เอกสารขาวประชาสัมพันธ 
อบต.ไรโคก แจงผลการ
ดําเนินงานในรอบไตรมาส
ท่ีชัดเจน และตามระยะเวลา

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 จํานวน ๒ ชุด

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๘ จัดทําวารสารสัมพันธ เพื่อจัดทําวารสารสัมพันธ 

อบต.ไรโคก
วารสารสัมพันธ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ วารสารสัมพันธ ปละ
 ๑,๐๐๐ เลม

วารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก 
แจงผลการดําเนินงานในรอบป
ท่ีชัดเจน ครบถวน และเปน
ชองทางประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๑๙ จัดซื้อหนังสือพิมพ เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับท่ี
อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ หนังสือพิมพ
ประจําวัน วันละ 14 
ฉบับ

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 
จากการอานหนังสือพิมพในท่ี
อานหนังสือพิมพหมูบาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๐ เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็ก ศพด. เพื่อจัดประชุมเสริมสราง
ความรูสูผูปกครองเด็ก ศพด

ผูปกครองเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ประชุมผูปกครองเด็ก
 ศพด. ปละ ๑ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)

๒๑ สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมสํานักงาน
สวยสะอาด

สํานักงาน อบต.ไรโคก ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด
กิจกรรมสํานักงาน
สวยสะอาด ปละ ๑ 
ครั้ง

อบต.มีความสะอาด สวยงาม 
และมีบรรยากาศรองรับการ
ใหบริการประชาชน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๒ อบต.พบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.ลงพื้นท่ีทุกหมูบานเพื่อ
พบปะประชาชน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๓ ประชุมประชาคมตําบล เพื่อจัดประชุมประชาคม
ตําบล

ประชุมประชาคมตําบล
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด
ประชุมประชาคม
ตําบล ปละ ๑ ครั้ง

การบริหารงานของ อบต.มา
จากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน รวมคิด รวมทํา รวม
ประเมินผล

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ผูปกครองฯ ไดรับความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติและดูแล
เด็กปฐมวัย และทราบแนว
ทางการดําเนินงานของ ศพด.ไร
โคก

อบต.ไรโคก จัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน ทุกหมูบาน
 เดือนละ ๑ ครั้ง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๒๔ อปท.อําเภอบานลาดสัญจร เพื่อจัดกิจกรรม อปท.

อําเภอบานลาดสัญจร
อปท.อําเภอบานลาด ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด

กิจกรรม อปท.อ.บาน
ลาดสัญจร จํานวน ๑
 ครั้ง

อบต.สามารถจัดกิจกรรม 
อปท.อําเภอบานลาดสัญจรได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๕ คัดเลือกพอดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
พอดีเดน

พอดีเดน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด
กิจกรรมคัดเลือกพอ
ดีเดน จํานวน ๖ คน

อบต.คัดเลือกพอดีเดนเพื่อยก
ยองเปนแบบอยางท่ีดีทุกหมูบาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๖ คัดเลือกแมดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือก
แมดีเดน

แมดีเดน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด
กิจกรรมคัดเลือกแม
ดีเดน จํานวน ๖ คน

อบต.คัดเลือกแมดีเดนเพื่อยก
ยองเปนแบบอยางท่ีดีทุกหมูบาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒๗ ถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ เพื่อจัดกิจกรรมถนนสวย
ดวยชาวไรโคกรวมใจ

ถนนภายใน
ตําบลไรโคก

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ถนนภายในตําบลไร
โคก ปละ ๑ เสนทาง

ถนนภายในตําบลไรโคก 
มีความสะอาด สวยงาม

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๒๘ ชุมชน/หมูบานนาอยู เพื่อจัดกิจกรรมชุมชน/
หมูบานนาอยู

หมูบานในตําบลไรโคก ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชน/หมูบาน
ภายในตําบลไรโคก ป
ละ ๑ หมูบาน

ชุมชน/หมูบานภายในตําบลไร
โคกนาอยู
มีความสะอาด สวยงาม

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๒๙ ๑ ความคุมคา ๑ สาธารณประโยชน เพื่อจัดกิจกรรม ๑ คุมคา ๑
 สาธารณประโยชน

สาธารณประโยชน
ภายในตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ สาธารณประโยชน
ภายในตําบลไรโคก 
จํานวน ๑ แหง

สาธารณประโยชนภายในตําบล
ไรโคกมีความสะอาด สวยงาม 
รองรับการจัดกิจกรรมตางๆ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๐ หนวยบริการเคล่ือนท่ี เพื่อจัดหนวยบริการ

เคล่ือนท่ี ของ อบต.ในการ
บริการประชาชน

หนวยเคล่ือนท่ีของ อบต.
ลงพื้นท่ีทุกหมูบานเพื่อ
บริการประชาชน

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีหนวย
บริการเคลื่อนท่ีเพื่อ
บริการประชาชน 
จํานวน ๖ หมูบาน

ประชาชน มีความพึงพอใจตอ
การจัดหนวยบริการเคล่ือนท่ี
ของ อบต.ไรโคก และไดรับ
การอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓๑ นิทรรศการ อบต. เพื่อจัดนิทรรศการของ 
อบต.ไรโคก ในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
การปฏิบัติงานของ อบต.

นิทรรศการของ อบต.ใน
การประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานใหประชาชน
ทราบ

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัด
นิทรรศการเพื่อ
ประชาสัมพันธเรื่อง
ตางๆ ใหประชาชน
ทราบ ปละ ๑ ครั้ง

ประชาชน มีความพึงพอใจตอ
การจัดนิทรรศการของ อบต.ไร
โคก

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓๒ จัดซื้อชุดโตะประชุมและเกาอี้ประชุม
 สําหรับหองประชุมสภา อบต.ไรโคก

เพื่อจัดซื้อชุดโตะประชุม
และเกาอี้ประชุม สําหรับ
หองประชุมสภา อบต.ไร
โคก

โตะประชุมและเกาอี้
ประชุม
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีโตะ
ประชุมและเกาอี้
ประชุมสําหรับหอง
ประชุมสภา อบต.ไร
โคก จํานวน ๑ ชุด

อบต.มีโตะประชุมและเกาอี้
ประชุมสําหรับการประชุมสภา
 อบต.และใชในการปฏิบัติงาน
 ท่ีมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓๓ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. และ
อาคารภายใน อบต.
เพื่อบริการประชาชน

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต. 
เพื่อบริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
 อบต.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักงาน อบต.ไรโคก
 ไดรับการปรับปรุง 
เพื่อบริการประชาชน
และใชในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน ๑
 หลัง

สํานักงาน อบต.ไรโคก ไดรับ
การปรับปรุง เพื่อบริการ
ประชาชนและใชในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ

กองชาง

(งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๔ One Stop Service

(ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)
เพื่อจัดบริการ One Stop 
Service
(ศูนยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ)
บริการประชาชน

ประชาชนในตําบลไรโคก
และผูมาติดตอราชการ

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ จุดบริการ One Stop
 Service จํานวน ๑ 
จุด

สํานักงาน อบต.ไรโคก มีจุด 
One Stop Service เพื่อ
บริการประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓๕ จัดทําแผนจัดการความรู เพื่อดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ของ
 อบต.ไรโคก

แผนจัดการความรู
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ แผนการจัดการ
ความรู จํานวน ๑ เลม

พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรับการจัดการ
ความรูตามแผนการจัดการ
ความรู

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๓๖ บริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อดําเนินการจัดบริการ
เชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ประชาชน

บริการเชิงรุก
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีระบบ
การบริการเชิงรุก ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปละ ๑
 หนวย

ประชาชน มีความพึงพอใจตอ
ระบบการบริการเชิงรุก ของ 
อบต.ไรโคก

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๓๗ ยกยองพนักงานดีเดน เพื่อดําเนินการยกยอง
พนักงานดีเดน ท่ีมีความ
ประพฤติดี บริการ
ประชาชนดวยความเต็มใจ
และปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบการปฏิบัติของ
ราชการ

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ การยกยองพนักงาน
ดีเดน ปละ ๑ ครั้ง

พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรับการยกยอง
เชิดชูความดี

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๘ ปรับปรุงภารกิจ เพื่อดําเนินการปรับปรุง

ภารกิจของ อบต.ให
สอดคลองกับระบบการ
บริหารท่ีเปล่ียนแปลง

ปรับปรุงภารกิจของ 
อบต.ไรโคก

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๓๙ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ของ อบต.ให
สอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน

ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ของ 
อบต.ไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔๐ บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
 พนักงานจางไดบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสาธารณะ

พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางมีจิต
สาธารณะ

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔๑ จัดทําขอบัญญัติ อบต.ไรโคก
(ท่ีไมใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ อบต.
ไรโคก
(ท่ีไมใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย)

ขอบัญญัติ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ขอบัญญัติฯ อบต.ไร
โคก จํานวน ๑ ฉบับ

อบต.ไรโคก มีขอบัญญัติฯ 
เพื่อใชในการบริหารราชการ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔๒ ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน อบต.ไรโคก

อบต.ไรโคก มีระบบการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีระบบ
การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ปละ
 ๑ ครั้ง

อบต.ไรโคก สามารถลดปญหา
และปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

อบต.ไรโคก มีการ
ปรับปรุงภารกิจให
สอดคลองกับระบบ
การบริหาร กฎหมาย
 และระเบียบการ
ปฏิบัติที่เปล่ียนแปลง
 ปละ ๑ ครั้ง

อบต.ไรโคก สามารถปรับปรุง
ภารกิจ สอดคลองกับระบบ
การบริหาร กฎหมาย และ
ระเบียบการปฏิบัติท่ี
เปล่ียนแปลง

อบต.ไรโคก มีการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
ใหสอดคลองกับยุค
โลกาภิวัฒนที่
เปล่ียนแปลง ปละ ๑
 ครั้ง

อบต.ไรโคก สามารถปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมให 
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

พนักงานและ
พนักงานจาง อบต.ไร
โคก มีจิตสาธารณะ
ในการบําเพ็ญประ
โยขนตอชุมชน ปละ
 ๒ ครั้ง

อบต.ไรโคก ดําเนินการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสาธารณะ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔๓ จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย
เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ของ อบต.ไรโคก

แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปละ ๑ 
เลม

อบต.ไรโคก มีแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหาสา
ธารณภัยได

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔๔ สรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสรางให อบต.ไรโคก 
เปนองคกรแหงการเรียนรู

อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก เปนองคกรแหงการ
เรียนรู

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔๕ คาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อจัดคาราวานเสริมสราง
เด็ก

เด็กและเยาวชน ไดรับ
การสงเสริมใหเขารวม
คาราวานเสริมสรางเด็ก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในตําบลไรโคก 
เขารวมคาราวานเสริมสรางเด็ก

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๔๖ ตําบลนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสรางตําบลนาอยู
สําหรับเด็กและเยาวชน

ตําบลไรโคก เปนตําบลท่ี
นาอยูสําหรับเด็กและ
เยาวชน

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในตําบลไรโคก
 มีสวนรวมกับโครงการตําบล
นาอยู

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๔๗ ครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเขมแข็ง
หางไกลยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมเขมแข็ง
หางไกลยาเสพติด

ครอบครัวในตําบลไรโคก
 มีคุณธรรม จริยธรรม
และหางไกลจากยาเสพติด

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวในตําบลไรโคก มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
หางไกลจากยาเสพติด รอยละ 
๘๐

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๔๘ ปลูกผักปลอดสารพิษสําหรับเด็ก เพื่อจักิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษในพื้นท่ี 
ศพด.ไรโคก

พื้นท่ี ศพด.ไรโคก ไดรับ
การใชประโยชนจากการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรวม
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
อยางนอยปละ ๓ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

องคกรแหงการเรียนรู
อบต.ไรโคก ๑ องคกร

จัดคาราวาน
เสริมสรางเด็ก ปละ 1
 ครั้ง

จัดกิจกรรมปละ ๑ 
ครั้ง

ครอบครัวในตําบลไร
โคก มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
หางไกลจากยาเสพติด

แปลงผักปลอดสารพิษ
 จํานวน ๑ แปลง

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔๙ หนูนอยรักการอาน เพื่อดําเนินกิจกรรมหนู

นอยรักการอาน ของ ศพด.
ไรโคก

เด็กภายใน ศพด.ไรโคก 
ไดรับการสงเสริมใหเปน
หนูนอยรักการอาน

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมหนูนอยรัก
การอาน ปละ ๑ ครั้ง

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรวม
กิจกรรม

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๕๐ เด็กดีมีเงินออม เพื่อดําเนินกิจกรรมเด็กดีมี
เงินออม ของ ศพด.ไรโคก

เด็กภายใน ศพด.ไรโคก 
ไดรับการสงเสริมใหเปน
นักออม

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ศพด.ไรโคก มี
กิจกรรมเด็กดีมีเงิน
ออม เดือนละ ๑ ครั้ง

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรวม
กิจกรรม และสามารถออมเงิน
ไดทุกคน

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๕๑ เย่ียมบานสัมพันธ เพื่อดําเนินกิจกรรมเย่ียม
บานสัมพันธ ของ ศพด.ไร
โคก

เด็กภายใน ศพด.ไรโคก 
ไดรับการสงเสริมใหมีการ
เย่ียมบาน สราง
ความสัมพันธอันดี

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ศพด.ไรโคก มี
กิจกรรมเยี่ยมบาน
สัมพันธ ปละ ๑ ครั้ง

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรวม
กิจกรรม และสามารถเย่ียมบาน
เด็กไดทุกคน

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)  

๕๒ จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ๑ 
ระบบ

อบต.ไรโคกมีการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ท่ี
ครอบคลุม ครบถวน และมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

(งบ อบต.)   

๕๓ จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพื่อจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี
และอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง อบต.ไรโคก สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดครบถวน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก

กองคลัง

(งบ อบต.)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕๔ จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อจัดทําแผนการ

ดําเนินงานประจําป
แผนการดําเนินงาน
ประจําป เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง อบต.ไรโคก มีแผนการ
ดําเนินงานประจําปท่ีป
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕๕ ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชน

เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชน

ปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 อบต.ไรโคก ไดรับ
การปรับปรุง ปละ ๑ 
ครั้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.ไร
โคก ไดรับการปรับปรุง เพื่อ
บริการประชาชนและใชในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๕๖ จัดการเลือกต้ังทองถิ่น เพื่อจัดการเลือกต้ังทองถิ่น ประชุมประชาคมตําบล
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ตําบลไรโคก

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก จัดการ
เลือกต้ังทองถ่ิน 
จํานวน ๑ ครั้ง

อบต.สามารถจัดการเลือกต้ัง
อยางเรียบรอย ถูกตอง

สํานักงานปลัด

 

๕๗ สนับสนุนดานการศึกษาแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูนํา
ชุมชน พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง

เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ของ อบต.ไดรับการพัฒนา
ดานการศึกษา

บุคลากรของ อบต. ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต.
ไดรับการสนับสนุน
ดานการศึกษา ปละ ๒
 ทุน

บุคลากรของ อบต.มีระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๕๘ สงเสริมสภาเยาวชนตําบลไรโคก เพื่อสงเสริมสภาเยาวชน
ตําบลไรโคก

สภาเยาวชนตําบลไรโคก ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ สภาเยาวชนตําบลไร
โคก ไดรับการ
สงเสริมปละ ๑ ครั้ง

สภาเยาวชนตําบลไรโคก มี
ความเขมแข็ง

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕๙ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง เพื่อจัดซื้อรถยนตสวนกลาง รถยนตสวนกลาง

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด
๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีรถยนต

สวนกลาง เพื่อใชใน
การปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน
 จํานวน ๑ คัน

อบต.มีรถยนตสวนกลางเพื่อใช
ในการปฏิบัติราชการ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๖๐ รับชําระภาษีผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อดําเนินการจัดทําระบบ
การรับชําระภาษีผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

 ระบบการรับชําระภาษี
ผานระบบอินเตอรเน็ต
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก มีระบบ
การรับชําระภาษีผาน
ระบบอินเตอรเน็ต ท่ี
มีประสิทธิภาพ

ประชาชน รอยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจตอระบบการรับชําระ
ภาษีผานระบบอินเตอรเน็ต 
ของ อบต.ไรโคก

กองคลัง

 (งบ อบต.)

๖๑ หองสมุดศูนยแหงการเรียนรู เพื่อดําเนินกิจกรรม
หองสมุดศูนยแหงการ
เรียนรู ของ ศพด.ไรโคก

ศพด.ไรโคก ไดรับการ
สงเสริมใหมีหองสมุด เพื่อ
เปนศูนยแหงการเรียนรู

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศพด.ไรโคก มี
หองสมุดศูนยแหงการ
เรียนรู ๑ หอง

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดใช
หองสมุดเปนศูนยแหงการ
เรียนรูทุกคน

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)

๖๒ คายจิตตอาสา พานองเรียน เพื่อดําเนินกิจกรรมคายจิต
อาสา พานองเรียน

ศพด.ไรโคก ไดรับการ
สงเสริมใหมีคายจิตอาสา
 พานองเรียน

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ศพด.ไรโคก มีการจัด
คายจิตอาสา พานอง
เรียน ปละ ๑ ครั้ง

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรับ
ประโยชนทุกคน

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


