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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล (Monitoring) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant  
Chart ที่ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถ่ิน มี
การด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือใน
การติดตามผลการด าเนินงาน 

 การประเมินผล (Evaluation ) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  
(Standart criteria) และตัวช้ีวัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ   
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลนั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพียงใด และได้ผลเป็นอย่าง ไร  เพื่ อที่จะสามารถวัดความสัมฤท ธ์ิผลของแผนพัฒนา ท้อง ถ่ินได้                        
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน 
เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือน
จากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทางในการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัตติามที่เห็นสมควร 
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วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธี คือ  
วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะ
ด าเนินการกับทุกโครงการ  

วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช   

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป  

วิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความกา้วหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่า
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผลการด าเนินงาน จะด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นหรือ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด หรือขณะ
ด าเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาก าหนด บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนตุลาคม เพื่อสรุป
น าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช และ
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดีในที่สุด 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5) โดยก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทอง
ถ่ินทราบในที่เปดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกลาว และตองปด 
ประกาศโดยเปิดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5) องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

      "เป็นต าบลที่น่าอยู่   มุ่งเน้นการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน บรหิารงานเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สนับสนุนใหป้ระชาชนในท้องถ่ินได้รบัการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ  
      2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟูา ประปา และแหล่งน้ า 
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน  
      3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของประชาชนในท้องถ่ิน ตามกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สง่เสรมิและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินใหเ้ป็นที่ยอมรับ  
      4.ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และการสนบัสนุนผู้ด้อยโอกาส เดก็ ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้มรีายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้
มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
      5.เพิ่มขีดความสามารถในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ตลอดจนการปูองกันและดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม ปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน และการบริการสาธารณสุขในชุมชน  
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6.สนับสนุน สง่เสรมิให้ประชาชนในท้องถ่ินและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
การติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบรหิารตามแนวทางการบรหิารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการบรกิารประชาชนด้านต่างๆ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ไดม้าตรฐานการศึกษาของชาติ  

ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 1.2 พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรทีส่ามารถยอมรับได้ 

1.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
1.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
1.6 ส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชน 

 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น  
 2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหส้ามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน  

2.2 พัฒนา ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟูาและระบบประปา 
2.3 พัฒนาแหล่งน้ า บ ารุงรกัษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ าในต าบล 
2.4 ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองใหม้ีประสทิธิภาพ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเรง่ด่วนอันเกดิจากสถานการณ์ที่ไม่ได้  
  คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนใหเ้ข้มแข็งและสามารถพึง่ตนเองได้ 
3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
3.4 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
3.6 ส่งเสริมใหป้ระชาชน และเอกชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
3.7 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
3.8 พัฒนาระบบปูองกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.9 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ    
     ทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
3.10 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเดก็และเยาวชน และการสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ เด็ก  

  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรคในชุมชน 

 4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 
          4.1 สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม องค์กรและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
          4.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหม้ีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงสง่เสริมอาชีพรายได้และการผลิต 
          4.3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 
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           4.4 ให้ความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง    
       การเกษตรและกสกิรรม 
           4.5 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกขั้นตอน 
           4.6 ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม และการดูแล 

  ราคาผลิต 
          4.7 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
          4.8 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม กจิกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล 
  งานประเพณี รวมถึงการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ และสุขภาพ 
          4.9 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกบัจงัหวัดและ 
  หน่วยงานอื่นๆ 
          4.10 การสนบัสนุน ส่งเสริมและประสานงาน ร่วมกบัหน่วยงานอื่นและภาคเอกชน ในการ 
   พัฒนาการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
     5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
          5.1 อนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และใช้ประโยชน์ใหเ้หมาะสมกับ
พื้นที ่
          5.2 การสร้างจิตส านึก และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการ 
  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
         5.3 การจัดการระบบน้ าเสียและขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 
     6. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
          6.1 การพัฒนาการบรหิารในระบบบรูณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค 
   ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
         6.2 การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและ 
  สร้างความสามัคคีตามแนวทางสมานฉันท์และการปกปูองสถาบัน  
          6.3 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรใหอ้ยู่ในระดบั 
   มาตรฐานทีส่ามารถยอมรบัได ้
         6.4 การพัฒนาปรบัปรุงสถานที่ การปฏิบัติงานและการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 
         6.5 การพัฒนาระบบการจัดเกบ็รายได้ให้ครอบคลมุทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
          6.6 การสง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันา 
          6.7 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ 
  โดยยึดหลกัการบรหิารจัดการที่ด ี

    6.8 การปรับปรงุพฒันาระบบและกระบวนการท างานเพือ่การบริการประชาชนให้มี 
         ประสิทธิภาพ 

           6.9 การพัฒนาเสริมสร้างความพงึพอใจและความมั่นใจใหแ้ก่ประชาชนผูร้ับบรกิาร 
            6.10 แนวทางการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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ง. การวางแผนพัฒนา 
     องค์การบรหิารส่วนต าบลไชยราช ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ตาม
กระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุนั โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม   
การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหา และความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ต่อไป  
     อบต.ไชยราช ได้ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ในปี พ.ศ. 
2563 จ านวน 113 โครงการ งบประมาณ 67,164,700.00 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 32 15,516,500.00 

2.การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค    ในท้องถิ่น 200 49,557,600.00 

3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 32 14,590,000.00 

4.ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 11 1,700,000.00 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 330,000.00 

6.การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 33 4,490,000.00 

รวม 318  86,184,100.00 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 36,630,871 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 19 10,709,071.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 15 11,222,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 25 12,963,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 3 310,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 170,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 9 1,256,600.00 

รวม 76 36,630,871.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ไชยราช มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี1 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
  โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. อบรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้
ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา
ในต าบลไชยราช 

2. วันเด็กแห่งชาติ 250,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่า
และมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองมากขึ้น 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

3. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

305,100.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าพาหนะเหมา
จ่ายน าเด็กส่ง
สถานพยาบาล - 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก - 
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน เช่น หนังสือ 
ฯลฯ - ค่าชุด
เครื่องแบบตาม
ความเหมาะสม. 

4. ค่าจัดการเรียน
การสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

459,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อน ามาจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีประสิทธิภาพ 

- วัสดุการศึกษา/ 
วัสดุส านักงาน - 
ครุภัณฑ์ / เครื่อง
เล่นสนาม - สื่อการ
เรียนการสอน 

5. สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

2,858,971.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ที่ได้
มาตรฐานถูกหลัก
อนามัยและมีคุณค่า
อย่างเพียงพอ 

อาหารเสริม(นม) ให้
เด็กอนุบาล และเด็ก
ปฐมศึกษา ของ
โรงเรียน ในต าบล
ไชยราช จ านวน 4 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง 
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6. สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.
ไชยราช 

1,323,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กที่อยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 3 ศูนย์ 

7. สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ให้เด็กมี
สถานที่เล่นอย่าง
ปลอดภัยและเป็น
การเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็ก 

วัสดุก่อสร้างส าหรับ
ใช้ในการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

8. ธนาคารน้ าใต้ดิน 0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปูองกันปัญหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

วัสดุก่อสร้างส าหรับ
ใช้ในการสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

9. วันลอยกระทง 10,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูการสืบ
ทอด 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
กิจกรรมในท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กิจกรรมวันลอย
กระทง 

10. งานประเพณี
สลากภัตและของ
ดี บางสะพาน
น้อย 

35,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่นและ
สนับสนุนส่งเสริม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ประเพณีสลากภัต
และงานของดี บาง
สะพานน้อย 

11. กิจกรรมรัฐพิธี 220,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานเก่ียวกับ
ความส าคัญต่างๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเปูาหมาย 

จัดงานหรือร่วม
กิจกรรม ส่งเสริม
เอกลักษณ์งาน
ประเพณีท้องถิ่น
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

12. ส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

220,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันวิสาขบูชา 
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

13. ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรม 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีโอกาสในการ
ปฏิบัติธรรมและสืบ
ทอดกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรม 
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14. วัดประชารัฐสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ
ด้วยวิธี 5 ส 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส 

กิจกรรมวัดประชา
รัฐสร้างสุข สร้างสัป
ปายะด้วยวิธี 5 ส 

15. แข่งขันกีฬาต่างๆ 
ของ อบต.ไชยราช 

0.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนนักเรียน
และนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติดและเกิด
ความสามัคคี 

การแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

16. จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาของต าบลไชย
ราช 

อุปกรณ์กีฬาของ
ต าบลไชยราช 

17. วันผู้สูงอายุและ
กิจกรรมรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุต าบล
ไชยราช 

0.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

18. ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

4,888,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน จ านวน 4 
แห่ง 

19. สนับสนุนชุดแต่ง
กาย วงดุริยางค์
ของโรงเรียนบ้าน
ไชยราช 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1. นักเรียนมีชุด
ดุริยางค์ เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานและ
ชุมชน 2. นักเรียน
วงดุริยางค์กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาให้เกิดทักษะ
ทางด้านดนตรีสากล 
สามารถแสดงใน
โอกาสต่างๆ ได้ 

1. นักเรียนมีความ
พร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม 2. 
นักเรียนมีชุด
ดุริยางค์เข้าร่วม
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

  โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายบ่อกบ - ห้วยโพด หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนนหิน
คลุก สายบ่อกบ - 
ห้วยโพด 

2. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน หินคลุก 
สายยางขวาง หมู่ที่ 2 บ้านคอก
อ้ายเผือก 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายยาง
ขวาง หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้าย
เผือก 

3. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายปุาสัก - เขาพริก หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก ซอยปุาสัก - 
เขาพริก หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 

4. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายปุาสัก - ทับผึ้ง หมู่ที่ 3 บ้าน
บางเจริญ 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก ซอยปุาสัก - 
ทับผึ้ง หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 

5. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายหุบกระพงษ์ ซอย 4 หมู่ที่ 4 
บ้านทองอินทร์ 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายหุบ
กระพงษ์ ซอย 4 
หมู่ที่ 4 บ้านทอง
อินทร์ 

6. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สาย รพช.- เทพเจริญ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหิน 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สาย รพช.- 
เทพเจริญหมู่ที่ 5 
บ้านหนองหิน 

7. ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายรวมใจพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 
6 บ้านหมากผู้ 

700,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายรวมใจ
พัฒนา ซอย 1 
หมู่ที่ 6 บ้าน
หมากผู้ 
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8. จัดซ้ืออุปกรณ์งานประปา 150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านที่
อยู่ในความดูแลของ 
อบต. 

อุปกรณ์งาน
ประปา 

9. ก่อสร้างถนน คสล. สายบางเจริญ 
- ทองอินทร์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 
5 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

10. ก่อสร้างถนน คสล. สายประปา 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 
5 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

11. ก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต สายทองอินทร์ - ซอย 
2 หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 

672,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ถนนยางพารา 
แอสฟัสท์
คอนกรีต กว้าง 4 
ม. ยาว 285 ม. 
หนา 0.05 ม. 

12. ก่อสร้างถนน คสล. สายเพชร
เกษม -ฝุายนา หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหิน 

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 350 
ม. หนา 0.15 ม. 

13. ก่อสร้างถนน คสล. สายรพช.-
ยายแม้น หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้ 

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 
5 ม. ยาว 280 
ม. หนา 0.15 ม. 

14. ก่อสร้างระบบประปา บ่อกบ หมู่
ที่ 1 บ้านไชยราช 

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ระบบประปาเขา
วงศ์ หมู่ที่ 1 บ้าน
ไชยราช 

15. ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้านทรัพย์
สมบูรณ์ (บ้านนายทองปรน 
ตอนบน) หมู่ที่ 2 บ้านคอกอ้าย
เผือก 

500,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

-เพื่อให้มีการระบายน้ า
ที่ดีมีประสิทธิภาพ -เพื่อ
ปูองกันน้ าท่วมและ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกฝายน้ าล้น
บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ (บ้าน
นายทองปรน 
ตอนบน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

  โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. เฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

150,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

2. ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

- ก าลังคนอ านวย
ความสะดวกใน 
ช่วงเทศกาล - 
งบประมาณ
สนับสนุน 

3. โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งหรือทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของอาสาสมัคร และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

การฝึกอบรม 
ทบทวน อปพร. 

4. อปพร. สัญจร 20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของ 
อปพร. 

อปพร. สัญจร 

5. ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมภายใต้ 
ภารกิจถ่ายโอนด้าน
การควบคุมไฟปุา
และการอนุรักษ์พื้นที่
ปุาและการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์
เร่งด่วนที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและประชาชนเก่ียวกับ
การควบคุมไฟปุา การอนุรักษ์พื้นที่ปุา 
และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนภายใต้
ภารกิจถ่ายโอน 

6. ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน
กลุ่มวัยรุ่น 

รณรงค์ให้ความรู้
แก่กลุ่มวัยรุ่น 
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7. ปูองกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ชนิดต่างๆในชุมชน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันการระบาดของโรคชนิดต่างๆ รณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชน 

8. ปูองกันและควบคุม
โรคเอดส์ในชุมชน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับโรค
เอดส์และสามารถปูองกันตนเองได้ 

รณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

9. ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

60,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและลดการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในชุมชนรวมถึงควบคุม
การเกิดโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชนและ
รณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรคโดย
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย/
ก าจัดลูกน้ า
ยุงลายใส่ทราย
และฉีดพ่น
สารเคมีตามความ
จ าเป็น 

10. ปูองกันและควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย 

60,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อควบคุม ปูองกันและให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคไข้มาลาเรีย 

รณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชนและ
รณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย 

11. ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
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12. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

120,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ต าบลไชยราช 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขใน
ต าบลไชยราช 

13. ส่งเสริมสุขภาพการ
ให้ความรู้ผู้พิการและ 
ทุพลภาพในต าบล
ไชยราช 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการและทุพลภาพใน
ต าบลไชยราชมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

ผู้พิการและทุพล
ภาพในต าบลไชย
ราช 

14. ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และกิจกรรมบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กิจกรรมเก่ียวกับ
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

15. ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดใน
โรงเรียน 

16,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

16. พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม
สตรี ต าบลไชยราช 

16,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีในต าบล
ไชยราชให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ อันน าไปสู่การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีต าบล
ไชยราช 

17. พัฒนาต าบลและ
ท้องถิ่นไปสู่สังคม
สุจริต สังคมวิถีชีวิต
พอเพียง 

13,800.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของประชาชนและ
ชุมชน น าไปสู่สังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิต
พอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์สภาพ
ทั่วไปของชุมชน - 
กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น - 
กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์ผู้น า
ต าบลและท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์
ประชาชน สมาชิก 
กลุ่มประชาชน  
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18. น้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

0.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลไชยราช
ที่มีความด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนที่ด้อย
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

19. เยาวชนต าบลไชย
ราช ใส่ใจวินัยจราจร 

16,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในต าบลไชยราชมี
ความรู้ความเข้าใจและรักษาวินัยจราจร
มากขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน 

เยาวชนในต าบล
ไชยราช 

20. ช่วยเหลือประชาชน
ในสภาวะเร่งด่วนอัน
เกิดจากสถานการณ์ 
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

300,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น 
ภัยพิบัติต่างๆ วิกฤตเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

21. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,152,400.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ครบ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 

22. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,469,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการที่มีสิทธ์ิ
ตามหลักเกณฑ์ 

23. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ในต าบลไชยราช
ที่แพทย์ได้รับรองและท าวินิจฉัยแล้ว ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบลไชยราช 

24. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบลไชยราชมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ปรับ
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
ผู้สูงอายุ 
(20,000 บาท/
ครอบครัว) - ปรับ
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
ผู้พิการ (20,000 
บาท/ครอบครัว) 

25. ส่งเสริมสุขภาพการ
ให้ความรู้ผู้พิการ ทุ
พลภาพ และผู้ดูแลผู้
พิการในต าบล ไชย
ราช 

30,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการและทุพลภาพใน
ต าบลไชยราชมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

ผู้พิการ ทุพลภาพ 
และผู้ดูแลผู้พิการ
ในต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 

 

 โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มชมรม
แม่บ้านมหาดไทยต าบล
ไชยราช 
 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
โครงการต่างๆ ของกลุ่มชมรมแม่บ้าน
มหาดไทย ต าบลไชยราช 

กิจกรรมของกลุ่ม
ชมรมแม่บ้าน
มหาดไทย ต าบล
ไชยราช 

2. ฝึกอบรมอาชีพและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ตาม
อ านาจหน้าที่ 
 

180,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพ ศึกษาดูงาน 
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ 

การฝึกอบรมอาชีพ 
และศึกษาดูงาน
ให้กับ ประชาชนใน
พื้นที่ 

3. งานท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการในท้องถิ่นและภายใน
จังหวัดที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่ 

งานท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าวและงาน 
กาชาด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ือง มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

กิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลไชยราช 

80,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลไชย
ราช 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลไชยราชดีขึ้น 

3. บริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ 

40,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง และเพื่อ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ระบบบริหารจัดการ
ขยะ 

4. รณรงค์การจัดการน้ าเสีย
และขยะในครัวเรือน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริม รณรงค์
การจัดการน้ าเสีย
และ ขยะใน
ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนใน 
6 หมู่บ้าน 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมดูแล 
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

 โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. วันท้องถิ่นไทย 5,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
บทบาท ภารกิจและผลการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ให้
ประชาชนได้รับทราบและ
ส่งเสริมบทบาท หน้าที่และ
ความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันท้องถิ่น
ไทย เช่น การแข่งขันกีฬา 
เชื่อมความสัมพันธ์ 
นิทรรศการ และอ่ืนๆ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง และสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

30,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความสามัคคี และ
จงรักภักดีต่อสถาบันที่ส าคัญ
ของชาติตามแนวทาง
สมานฉันท์ 

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
ความจงรักภักดี 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่น 
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล อปพร. 
กลุ่มแม่บ้าน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

529,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมสัมมนาสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้
ภายในองค์กร ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ 
อบต.ไชยราช 

20,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ที่ท าการ อบต.ไชยราช ให้มี
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท า
การอบต.ไชยราช 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้ง
ต่างๆ 

500,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยในทุกระดับ 
และรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญกับการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ส่งเสริม/สนับสนุนและให้
ความ ร่วมมือในการเลือกตั้ง
ระดับต่างๆ 

6. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ข่าวสาร
ของ อบต.และปูาย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 

40,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ของอบต.หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ปูายประชาสัมพันธ์ 

7. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. และ
เพื่อความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี 
 

ติดตั้งและพัฒนา โปรแกรม
ส าเร็จรูประบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
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8. จัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5,600.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชาคม
รวบรวมข้อเสนอและความ
คิดเห็นของประชาชน 

9. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

27,000.00 ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 

   อบต.ไชยราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 47 โครงการ จ านวนเงิน 34,866,471 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 44 โครงการ จ านวนเงิน 28,721,679 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

11 9,353,575.02 11 9,353,575.02 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

15 10,355,332.00 12 7,683,332.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและสง่เสริม
คุณภาพชีวิต 

16 11,455,712.00 16 11,455,712.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการสง่เสริมอาชพี รายได ้การ
ผลิตและการท่องเทีย่วในชุมชน 

1 97,620.00 1 97,620.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2 82,900.00 2 82,900.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานให้มคีวาม
เป็นเลิศ 

2 48,540.00 2 48,540.00 

รวม 47 31,393,679.02 44 28,721,679.02 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไชยราช ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 

250,000.00 249,950.00 249,950.00 50.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

305,100.00 163,850.00 163,850.00 141,250.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

459,000.00 363,800.00 363,800.00 95,200.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,858,971.00 2,520,115.02 2,520,115.02 338,855.98 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,323,000.00 1,057,000.00 1,057,000.00 266,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
วันลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

220,000.00 207,570.00 207,570.00 12,430.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

220,000.00 207,570.00 207,570.00 12,430.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วัสดุกีฬา 40,000.00 39,760.00 39,760.00 240.00 
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10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
เขต อบต.ไชยราช 

4,888,000.00 4,433,960.00 4,433,960.00 454,040.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจัดซ้ือเครื่องแบบ
วงดุริยางค์ให้กับ
โรงเรียนบ้านไชย
ราช 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง 700,000.00 637,496.00 637,496.00 62,504.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

วัสดุอ่ืน 150,000.00 48,160.00 48,160.00 101,840.00 
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20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบางเจริญ 
- ทองอินทร์ ซอย 3 
หมู่ที่ 3 บ้านบาง
เจริญ 

1,000,000.00 820,000.00 820,000.00 180,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประปา 
หมู่ที่ 4 บ้านทอง
อินทร์ 

1,000,000.00 950,000.00 950,000.00 50,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนยางพาราแอส
ฟัสต์คอนกรีต สาย
ทองอินทร์ – ซอย 
2 หมู่ที่ 4 บ้านทอง
อินทร์ 

672,000.00 672,000.00 0.00 0.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเพชร
เกษม – ฝุายนา หมู่
ที่ 5 บ้านหนองหิน 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย รพช. - 
ยายแม้น หมู่ที่ 6 
บ้านหมากผู้ 

1,000,000.00 975,000.00 975,000.00 25,000.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลางบ่อกบ 
หมู่ที่ 1 บ้านไชย
ราช 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการขุดลอก
ฝายน้ าล้นบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์(บ้าน
นายทองปรน) หมู่ที่ 
2 บ้านคอกอ้าย
เผือก 
 

500,000.00 427,700.00 427,700.00 72,300.00 
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27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และ
สนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

150,000.00 4,950.00 4,950.00 145,050.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปูองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

40,000.00 21,230.00 21,230.00 18,770.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและควบคุม
โรคเอดส์ในชุมชน 

20,000.00 10,050.00 10,050.00 9,950.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

60,000.00 27,600.00 27,600.00 32,400.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย 

60,000.00 25,000.00 25,000.00 35,000.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100,000.00 60,450.00 60,450.00 39,550.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และกิจกรรมบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด 

50,000.00 25,650.00 25,650.00 24,350.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลไชยราช 

16,000.00 14,850.00 14,850.00 1,150.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเยาวชน
ต าบลไชยราช ใส่ใจ
วินัยจราจร 

16,000.00 10,050.00 10,050.00 5,950.00 
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37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ส ารองจ่าย 300,000.00 201,172.00 201,172.00 98,828.00 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,152,400.00 8,523,500.00 8,523,500.00 628,900.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,469,000.00 2,326,400.00 2,326,400.00 142,600.00 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

120,000.00 98,000.00 98,000.00 22,000.00 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000.00 58,910.00 58,910.00 41,090.00 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพการให้
ความรู้ผู้พิการ ทุพล
ภาพและผู้ดูแลผู้
พิการในต าบลไชย
ราช 

30,000.00 28,050.00 28,050.00 1,950.00 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การ
ผลิตและการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

โครงการงาน
ท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสาม
อ่าวและงานกาชาด 

100,000.00 97,620.00 97,620.00 2,380.00 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

20,000.00 17,600.00 17,600.00 2,400.00 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลไชยราช 

80,000.00 65,300.00 65,300.00 14,700.00 
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46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

40,000.00 21,540.00 21,540.00 18,460.00 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆครัง้  หลงัจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ินแล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน :   องค์การบรหิารส่วนต าบลไชยราช 
 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 


