
   

 
 
 
 
 

สวนที่  ๒ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น

ในปที่ผานมา 



   

สวนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
ขอมูลสถานการณการคลังขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ก. ขอมูลรายรับ 

รายได 
ประจําปงบประมาณ ประมาณการ 

2557 ๒๕๕๘ 2559 
๑. รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 1,379,240.00 1,500,000.00 1,565,700.00 

๒. รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให 12,020,760.00 13,600,000.00 13,434,300.00 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,600,000.00 4,900,000.00 5,000,000.00 

                 รวมรายไดทั้งสิ้น 18,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

 
   ข.  ขอมูลรายจาย 

รายจาย 
ประจําปงบประมาณ ประมาณการ 

2557 ๒๕๕๘ 2559 
๑. งบกลาง 794,000.00 710,000.00 725,660.00 
๒. งบบุคลากร 5,935,920.00 7,194,600.00 7,559,820.00 
๓. งบดําเนินการ 5,689,180.00 6,270,600.00 5,941,720.00 
๔. งบรายจายอื่น 4,734,900.00 4,922,800.00 4,892,800.00 
๕. งบลงทุน 18,000.00 20,000.00 20,000.00 
๖. งบเงินอุดหนุน 828,000.00 882,000.00 860,000.00 

รวมรายจายทั้งสิ้น 18,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แผนภูมิแสดงสถานการณการคลงัขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ในชวงปงบประมาณ  ๒๕๕7 - ๒๕๕๙ 
 

ขอมูลสถิติรายได 
 

 
 

ขอมูลสถิติรายจาย 
 

 
 
หมายเหตุ    ป ๒๕๕9  เนื่องจากยงัไมสิ้นปงบประมาณจึงยังไมสามารถสรปุรายรับ – รายจายได 
 
 
 
 



   

ขอมูลดานสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการสํารวจขอมูลปญหาความตองการของประชาชน   

ทั้งในเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจโดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือ และขอมูลเชิงคุณภาพจากการประชุม
ประชาคมหมูบาน พบปญหาและความตองการ ดังนี้ 

๑. ปญหาขยะ               
- ตองการใหมีถังขยะประจําบาน, รถจัดเก็บขยะ, ที่กําจัดขยะชุมชน 

 ๒. ไฟฟาสาธารณะ 
-  ตองการใหมีการซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุดและติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มเติม 
-  ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

 ๓. ปรับปรุงระบบประปาตําบล 
-  ตองการใหมีการขยายเขตบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่ 
-  ตองการใหมีแหลงเก็บน้ําดิบสํารองใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําในหนาแลง 

 ๔.  การขุดลอกคูคลอง 
-  ตองการใหมีการขุดลอกคูคลองและลอกรางระบายน้ําสายที่ตื้นเขิน ตลอดจนมีการดาดคอนกรีต 

 ๕. การทําถนนและซอมแซมถนน 
-  ตองการใหมีการปรับปรุงถนนสายที่ชํารุด  ใหมีสภาพใชงานไดดี  ลาดยางแอสฟนสติกหรือ  

เทคอนกรีต  ขยายไหลทาง  พรอมทํารางระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 
6. สนามเด็กเลน  สถานที่ออกกําลังกาย 
    - ตองการใหมีสนามเด็กเลน  สถานที่ออกกําลังกายของชุมชน  และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
7. ปญหาสาธารณสุข 
    - ตองการใหมีการฉีดพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออกและใสทรายอะเบทใหบอยครั้งขึ้น 
    - ตองการใหมีการบริการสาธารณะดานสาธารณสุข เชน หองน้ําสาธารณะ การออกหนวย

เคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมผูปวย การตรวจสุขภาพ  
8. ปญหาอื่น ๆ  
- ความสะอาดของชุมชน 
- ปญหายาเสพติด 
- การปลูกตนไมภายในชุมชน 
- ซอมแซมที่พักอาศัย 
- สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
- สงเสริมการรวมกลุมสหกรณ 
- สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ 
- สงเสริมความเขมแข็งของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
- การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 
- สงเสริมการทองเที่ยว การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

 
  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 



   

  การวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ  การพัฒนา      

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

๓.๑ จุดแขง็ 
       จุดแข็ง ( Strength = S) 

๑. บุคลากรมีศักยภาพ มีทัศนคติที่ดแีละมคีวามมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
๒. มีความพรอมในการวางแผนและประสานกับผูนําชุมชน ประชาชน สวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
๓. ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน และประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มกําลัง 
๔. นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่มีความจริงใจในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม    

ในการดําเนินงานขององคกร ทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสใหตรวจสอบ ทําใหเกิดความเขาใจ  
ซึ่งกันและกัน 

๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่อยางเพียงพอ 
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรของทองถิ่นที่เหมาะสมแกการพัฒนาอาชีพเกษตร 
๗. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการบริหารงาน มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากร ผูนําชุมชนและประชาชน  
 ๓.๒ จุดออน 

จุดออน  (Weak = W) 
๑. บุคลากรมีจํานวนนอยกวาปริมาณงานและภารกิจที่ตองรับผิดชอบ   
๒. ขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เงินอุดหนุนจากรัฐ         

ไมแนนอน และไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและภารกิจหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ          
ตอประชาชนในพื้นที ่

๓. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมายในการดําเนินภายใตอํานาจหนาที่ของ อบต.ทําใหการ
ดําเนินงานไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที ่เพื่อใหเปนไปตามความตองการประชาชน 
 ๓.๓ โอกาส 

โอกาส  (Opportunity = O) 
๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทําการประเมินมุงเนน

การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนเกณฑในการประเมิน 
๒. การบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทําใหสามารถดําเนินการแกไข

ปญหาใหกับประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น,  การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

จะชวยใหการพัฒนาสําเร็จตามเปาหมาย 
๔. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สนับสนุนตอการพัฒนาในแงของงบประมาณการดําเนินงาน 
 ๓.๔ อุปสรรค 
  อุปสรรค  (Threat = T) 

๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบขอมูลที่ทันสมัย 



   

๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุ
เปาหมาย 

๓. นโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  ไดแก การไฟฟาฯ  
การประปา ฯลฯ  ยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทําใหตองใชงบประมาณ
ทองถิ่นเปนจํานวนมากในการพัฒนาระบบสารธารณูปโภค 

๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิต        
ของประชาชนในทองถิ่น และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๕. การออกกฎหมาย ระเบียบยังไมรองรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทําใหเกิดขอขัดของในการใหบริการประชาชน 

๖. นโยบายประชานิยมทําใหประชาชนรอเพียงการชวยเหลือจากภาครัฐ ความเขมแข็ง
ของชุมชนจึงลดลง 
 

 โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลาที่ผานมา        
โดยดําเนินการดังตอไปนี ้

๑. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
-  สนับสนุนงบประมาณใหกลุมอาชีพที่มีอยูเดิม ใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน เชน 

              กลุมเลี้ยงสัตว กลุมทําตาลโตนด และสงเสริมกลุมอาชีพใหมๆ  
  -  สงเสริมกลุมออมทรัพย และสถาบันการเงินในตําบล 
  -  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

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

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

๔. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 
-  ขุดคลองคูสงน้ําเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร 
-  ปรับปรุงคูคลองที่มีอยูเดิมใหใชงานไดดีขึ้น 

๕. การดําเนินการดานสาธารณสุข 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออก 
-  สงเสริมการเลนกีฬา และจัดแขงขันกีฬาเยาวชน 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจางผูสอนเตนแอโรบิค 



   

-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคเอดส 
-  สนับสนุนชมรมสรางเสริมสุขภาพ 

๖. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
-  ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานของ อบต. แกประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม   
    อบต.พบประชาชน, อบต.สัญจร และจัด อบต. เคลื่อนที ่
-  อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต. 
-  ใหบริการประชาชนที่มาติดตอ  ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 
-  จัดหาพื้นที่เพ่ือใชในกิจการของ อบต. 
-  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชน สายดวนและเว็บไซต 

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

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

๙. การดําเนินงานดานอื่นๆ 
- ติดตั้งถังดับเพลิง  และอุปกรณดับเพลิงในที่สาธารณะ 
- จัดอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรียน 
- สงเสริมหนวยแพทยฉุกเฉิน 

 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 
โครงการตามแผนพัฒนาประจําป  ๒๕๕๘    จํานวน    ๑๑๐    โครงการ 
โครงการที่ดําเนินการตามแผนฯ    จํานวน     ๑๐๑  โครงการ 
ผลสําเร็จของการดําเนินการ           ๑๐๑ x ๑๐๐ 
          ๑๑๐ 
 



   

คิดเปนรอยละ                     ๙๑.๘๑ 
 
โครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนฯ   จํานวน   ๙ โครงการ 
 
 

สรุปปญหาและอุปสรรค 
๑.  การจัดทําแผนพัฒนา  ๓  ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มีจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณรายจายประจําป  
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการครบทุกโครงการที่ประชาคมแตละชุมชน 
     จึงควรบรรจุเฉพาะโครงการที่จําเปนและคาดวาจะสามารถดําเนินการไดจริงในปงบประมาณถัดไป  
     หรือมีงบประมาณเพียงพอท่ีดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย 
     ตามแผนงานมีระดับท่ีสูงขึ้น 
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ๓  ป  จะมีการจัดทําขึ้นใหมทกุปงบประมาณ  จึงเห็นควรใหผูเสนอ 
     โครงการเขาบรรจุไวในแผนพัฒนา จัดเรียงอันดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาหมูบาน 
     ของแตละหมูบานที่ไมใชเปนโครงการประจํา ไมควรเกิน ๓ โครงการตอ  ๑  ปงบประมาณ 
๓.  ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการประจําของสวนราชการซึ่งบรรจุโครงการไวใน 
     แผนพัฒนา ๓ ป  และขอบัญญัติงบประมาณใหรีบดําเนินการตามปฏิทินโครงการ  เพื่อปองกันการ 
     ตกหลนของโครงการที่จะดําเนินการจริงในแตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
     องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)                
เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดํา เนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป                       
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) รวม 110 โครงการ งบประมาณ 12,352,000 บาท สามารถจําแนก              
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/
อาหารมีความปลอดภัย 
   1.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมที่ ปลอดภั ย ได
มาตรฐานและลดตนทุนการผลิต  
   1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
   1.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 
   1.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกร 
ลดการใชปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทน
การใชปุยเคม ี
   1.5 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารที่สะดวกรวดเร็ว 

 
 
 

๑ 
 
 

2 
 
- 
 

2 
 
 
 

4 
 

 
 
 

600,000.- 
 
 

700,000.- 
 
- 
 

160,000.- 
 
 
 

700,000.- 
 

รวมยุทธศาสตรที่ 1 9 1,620,000.- 
ยุทธศาสตรที่ 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน             
เมืองนาอยู 
    2.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไม และ
ภูเขา 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
    2.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 
 

3 
 
 

5 
 

25 

 
 
 

170,000.- 
 
 

650,000.- 
 

3,600,000.- 

 



   

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน       
เมืองนาอยู 
    2.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประชาชน ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    2.5 แนวทางการพัฒนาการสรางสุขภาพภายใต
แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
    2 .6  แนวทางการพัฒนาอนุ รั กษภู มิ ปญญา 
ประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณ   
ที่ดีงาม 

 
 
 

33 
 
 

18 
 

11 

 
 
 

2,902,000.- 
 
 

2,700,000.- 
 

570,000.- 

รวมยุทธศาสตรที่ 2 95 10,392,000.- 
ยุทธศาสตรที่ 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของ
จังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
    3.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว    
กลุมผูชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
    3.2 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศน
และกิจกรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
และธรรมชาต ิ

 
 
 
- 
 
 

1 
 
 

5 

 
 
 
- 
 
 

200,000.- 
 
 

140,000.- 

รวมยุทธศาสตรที่ 3 6 340,000.- 
รวม ๑๑0 12,352,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ      
ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๐๑ โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
1.ยทุธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/
อาหารมีความปลอดภัย 
   1.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมที่ ปลอดภั ย ได
มาตรฐานและลดตนทุนการผลิต  
   1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
   1.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 
   1.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกร 
ลดการใชปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทน
การใชปุยเคม ี
   1.5 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารที่สะดวกรวดเร็ว 

 
 
 

๑ 
 
 

2 
 
- 
 

1 
 
 
 

2 
 

 
 
 

10,000.- 
 
 

95,8000.- 
 
- 
 

5,000.- 
 
 
 

700,000.- 
 

รวมยุทธศาสตรที่ 1 6 741,200.- 
ยุทธศาสตรที่ 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน             
เมืองนาอยู 
    2.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไม และ
ภูเขา 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
    2.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
 
 

3 
 
 

5 
 

19 

 
 
 

75,000.- 
 
 

75,000.- 
 

2,160,300.- 

 
 



   

 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน             
เมืองนาอยู 
    2.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประชาชน ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    2.5 แนวทางการพัฒนาการสรางสุขภาพภายใต
แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
    2 .6  แนวทางการพัฒนาอนุ รั กษภู มิ ปญญา 
ประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณ   
ที่ดีงาม 

 
 
 

33 
 
 

18 
 

11 

 
 
 

1,145,400.- 
 
 

1,631,600.- 
 

313,000.- 

รวมยุทธศาสตรที่ 2 89 5,400,300.- 
ยุทธศาสตรที่ 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของ
จังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
    3.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว    
กลุมผูชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
    3.2 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศน
และกิจกรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
และธรรมชาต ิ

 
 
 
- 
 
 

1 
 
 

5 

 
 
 
- 
 
 

10,000.- 
 
 

193,000.- 

รวมยุทธศาสตรที่ 3 6 203,000.- 
รวม ๑01 6,344,500.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ  
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดําเนินการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิง

คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินภารกิจตางๆ ในพื้นที่นั้นๆ 
วาตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม โดยมีขอบเขตการประเมินเชิงคุณภาพ ดังนี ้

ขอบเขตของภารกิจที่ตองการทราบจากผลการประมวลขอมูล 
1.การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชาชนแยกตามหมูบาน 
2.ขอมูลจากการสํารวจของประชาชน 
   2.1 สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
   2.2 สวนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็น 
   2.3 สวนที่ 3 คําถามปลายเปด 
3.ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการบริหารงานตามภารกิจ/แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลไรโคก และนโยบายผูบริหาร ในแตละขอวาอยูในระดับใดและขอใดมีความพึงพอใจ        
มากที่สุด  

4.ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา         
ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ประเมนผลรายยุทธศาสตร และภาพรวมยุทธศาสตร) 

5.จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเปนรูปเลม และสรุปรายงานผลการประเมินฯ           
ดวยโปรแกรม Power Point 

 
 


