
 
ประกาศ อบต.ท่าราบ 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.ท่าราบ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการอบต.ท่าราบ ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าราบ  
    "ชุมชนน่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต ประชาชนร่วมคิดร่วมท า สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าราบ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ มีภารกิจท่ีต้องด าเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ มีศักยภาพในการบริหารจัดการท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
ได้วางแผนและแนวทางในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี.-  
    ๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี.-  
    (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))  
    (๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))  
    (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))  
    (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓))  
    (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))  
    (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))  
    ๓.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี.-  
    (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))  
    (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))  
    (๓) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
     (มาตรา ๖๘(๔))  
    (๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
     (มาตรา ๑๖(๑๐))  
    (๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
     (มาตรา ๑๖(๕))  
    (๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))  
    ๓.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี.-  
    (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))  
    (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา ๖๘(๘)  
    (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))  
    (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)  
    (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)  
    ๓.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี.-  
    (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))  
    (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))  
    (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))  
    (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))  
    (๕) การท่องเท่ียว (มาตรา ๖๘(๑๒))  
    (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))  
    (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))  
    (๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))  
    ๓.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
    (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))  
    (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอย  
     และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))  
    (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))  
    ๓.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี.-  
    (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  



     (มาตรา ๖๗(๘))  
    (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))  
    (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))  
    (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  
     (มาตรา ๑๗(๑๘))  
    ๓.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี.-  
    (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน  
     (มาตรา ๔๕(๓))  
    (๒)ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))  
    (๓)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))  
    (๔)การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     (มาตรา ๑๗(๓))  
    (๕)การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน  
     ท้องถ่ินอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))  
     ภารกิจท้ัง ๗ ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของอบต.ท่าราบได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1. บริหารงานท่ัวไป 
        2. เคหะและชุมชน 
    ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
    ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชนและสังคม 
        1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. การเกษตร 
    ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
        1. บริหารงานท่ัวไป 
        2. บริหารงานคลัง 
        3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน 
    อบต.ท่าราบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
ต่อไป  
    อบต.ท่าราบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 27 
15,680,00

0.00 
36 

17,466,60
5.00 

30 
25,493,30

5.00 
35 

33,403,00
0.00 

46 
45,611,875.0

0 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 21 
710,000.0

0 
21 

780,000.0
0 

21 
831,000.0

0 
21 

780,000.0
0 

25 1,240,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชนและสังคม 82 
11,577,00

0.00 
93 

11,234,20
0.00 

96 
13,830,20

0.00 
95 

12,885,20
0.00 

102 
13,965,200.0

0 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 
3,185,000.

00 
18 

3,185,000.
00 

17 
885,000.0

0 
17 

885,000.0
0 

17 885,000.00 

ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 

12 
1,030,000.

00 
12 

1,230,000.
00 

13 
1,529,000.

00 
12 

930,000.0
0 

12 930,000.00 

รวม 160 
32,182,00

0.00 
180 

33,895,80
5.00 

177 
42,568,50

5.00 
180 

48,883,20
0.00 

202 
62,632,075.0

0 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าราบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 11,174,644 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญตั ิ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2 160,000.00 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 8 80,000.00 



ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชนและสังคม 58 10,170,644.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 34,000.00 

ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 10 730,000.00 

รวม 85 11,174,644.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าราบ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าราบ หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าราบ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

76,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
ราบ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนท้ังภายใน
และภายนอก 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าราบ -ปรับปรุงหลังคา
อาคาร -ปรับปรุงฝ้าเพดาน -
ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง -ติดต้ัง
มุ้งลวดหน้าต่าง ฯลฯ ตามแบบ
ท่ีอบต.ท่าราบก าหนด 

2.  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลท่า
ราบ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

84,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การบริหารกิจการประปา
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค 
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ประกอบด้วย ประตูน้ า
เหล็กหล่อ ท่อเหล็ก สามทาง
เหล็กหล่อ ฯลฯ (ตามแบบท่ี 
อบต.ท่าราบ ก าหนด) 

3.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ด าเนินการฝึกซ้อมแก่ประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 

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

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติ - เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และมีประสบการณ์ 
รวมท้ังสามารถป้องกันและระงับสา
ธารณภัยได้ 

จ านวน 3 ครั้ง 

4.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

15,000.00 

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

เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

จ านวน 2 ครั้ง 

5.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับข่ี
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 

10,000.00 

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

เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชน จ านวน 40 คน 

6.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าราบ 

196,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ี
มีคุณประโยชน์อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
ราบ 

7.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บ ารุง) 

320,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ี
มีคุณประโยชน์อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บ ารุง) 

8.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 229,944.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้ด่ืมนมตาม
หลักเกณฑ ์

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บ ารุง) 

9.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวจากประสบการณ์จริง และมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของ 
ศพด.อบต.ท่าราบ จ านวน 80 
คน 

10
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และปลูกฝัง
เจตคติด้านศิลปะและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.ท่า
ราบ จ านวน 40 คน 

11
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ 10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความ
สามัคคี ด้วยการใช้งานศิลปะเป็นสิ่ง
หล่อหลอม เป็นการสร้างเวทีในการ
แสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ 
และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพงานทางศิลปกรรม 

เด็กและเยาวชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 50 คน 



12
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการเสริมทักษะภาษาสู่อาเซียน 9,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่าและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท้ังด้านการฟังอ่าน เขียนและ
พูด สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในอนาคต 

เด็กและเยาวชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 50 คน 

13
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

68,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่า
ราบ 

14
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน) 

8,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่า
ราบ 

15
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

8,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

16
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)) 

12,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

17
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าพัฒนาผู้เรียน) 

17,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าพัฒนาผู้เรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

18
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการตรวจคัดกรองผู้ท่ีมีความ
ผิดปกติทางสายตา ร่วมกับ รพสต.ท่า
ราบ 

500.00 

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

- เพื่อตรวจคัดกรองผู้ท่ีมีความเสี่ยงจะ
มีความผิดปกติทางสายตาท่ีไม่ใช้
สายตายาวและสายตาสั้น - เพื่อลด
การเกิดโรคหรือลดความเสี่ยงในการ
เกิดความผิดปกติทางสายตาของ
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 
50 คน 

19
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ 

20,000.00 

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

- เพื่อให้สุนัขท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่
ดูแลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน - เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดโรคพิษ
สุนัขบ้า - เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เห็นความส าคัญในการน าสุนัขในความ
ดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัข แมว 3,000 ตัว จาก 
780 ครัวเรือน 

20
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนต าบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่า
ราบ 

20,000.00 

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

- เพื่อลดอัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุ - เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและพาหนะน าโรค 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 7 

21
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการให้ความรู้เร่ืองรณรงค์การ
ป้องกันโรคเอดส์กับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบลท่าราบ 

10,000.00 

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

เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงโรค
เอดส์ 

ผู้น าชุมชนและประชาชน 
จ านวน 50 คน 

22
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการอนามัยในช่องปาก 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยอันดีในการ
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์รุ้
จักการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารและรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย
ในช่องปาก 

เด็กปฐมวัยพร้อมผู้ปกครอง 
จ านวน 80 คน 

23
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกัน
ของเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.ท่า
ราบ จ านวน 40 คน 

24
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ 10,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพช่องปากให้อยู่สภาพดี 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

25
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการอสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนา
ความรู้ด้านสาธารณสุขถ่ายทอด
ความรุ้สู่องค์กร ดูแลตนเอง ครอบครัว 
พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
สาธารณสุขมลูฐาน เกิดความร่วมมือ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆใน

เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.ท่า
ราบ จ านวน 40 คน 



ชุมชน 

26
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนต าบล
ท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ 

25,000.00 

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

- เพื่อให้ประชาชนต าบลท่าราบได้
เข้าถึงบริการสุขภาพครอบคลุมทุก
เพศทุกวัย - เพื่อให้ประชาชนต าบลท่า
ราบเห็นความส าคัญของการส่งเสริม
ป้องกาุน ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 

ประชาชน จ านวน 200 คน 

27
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000.00 

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

เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้ประชาชนในต าบลท่าราบ 

ประชาชนและเยาวชน จ านวน 
50 คน 

28
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอาย ุ

10,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง
ในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

29
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับด าเนิน
ตามแนวโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมู่ท่ี 1-7 หมู่บ้านละ 
20,000 บาท ด าเนินกิจกรรม
โครงการหมู่บ้านละ 3 โครงการ) 

140,000.00 

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

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

7 หมู่บ้าน ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

30
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

45,000.00 

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

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

7 หมู่บ้าน 

31
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

9,000.00 

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

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

7 หมู่บ้าน 

32
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

5,000.00 

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

- เพื่ออบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพแก่ อพส. - เพื่อศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

อพส. จ านวน 20 คน 

33
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อ าเภอ 
จังหวัด กรมส่งเสริมฯ 
กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมในต าบล
กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ 

10,000.00 

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

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการท่ีรัฐบาล อ าเภอ จังหวัด กรม
ส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในต าบลและกิจกรรมอื่นท่ี
ส่วนราชการก าหนด 

ต าบลท่าราบ  

34
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการผู้สูงอายุต าบลท่าราบ 

10,000.00 

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

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้าน
โภชนาการท่ีดีและเหมาะสมกับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

35
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

5,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดี มีความ
ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง 

จ านวน 7 ครัวเรือนๆ ละ 
10,000 บาท 

36
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน 

5,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เร่ืองสมุนไพร
พื้นบ้านในการป้องกันและรักษาโรค 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

37
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการนันทนาการสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

20,000.00 

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

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพดีท้ังร่างกาย จิตใจ - เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียดจาก
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้สูงอายุ จ านวน 150 คน 

38
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

- เพื่อให้คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน - 
เพื่อให้คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการมี

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
จ านวน 60 คน 



อบต. ความรู้เร่ืองสิทธิของคนพิการและ
สามารถเข้าถึงสิทธิได้ 

39
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลท่าราบ 

5,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน จ านวน 100 คน 

40
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสร้างแกนน าครอบครัว
เข้มแข็งและรณรงค์ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 

15,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ครอบครัว จ านวน 100 คน 

41
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

10,000.00 

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

เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

ต าบลท่าราบ  

42
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการเด็กทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
กล้าแสดงออก รู้จักหน้าท่ีของตน
และอยุ่ในระเบียบวินัยอันดีเกิดความ
รักความสามัคคี 

เด็กและเยาวชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 500 คน 

43
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถ่ิน
ไทย 

5,000.00 

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

1. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความส าคัญ
กับวันท้องถ่ินไทย 2. เพื่อเป็นการ
แสดงถึงประวัติความเป็นมาและ
แสดงผลงานของท้องถ่ิน 

จ านวน 1 ครั้ง 

44
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 

5,000.00 

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

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผุ้สูงอายุได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ชุมชนได้รับ
ทราบ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

45
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 5,000.00 

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

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชุีวิต - เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ใชัธรรมะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ
ส่งผลให้สุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

46
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน และอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

ประชาชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 150 คน 

47
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทงของต าบลท่าราบ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ประเพณีลอยกระทง ให้สืบทอดต่อไป 
ในรุ่น ลูกรุ่นหลาน 

ประชาชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 200 คน 

48
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เกิดความรัก หวงแหนและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เด็กและเยาวชน จ านวน 50 
คน 

49
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว ประจ าปี 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวประจ า ต าบลท่าราบ - เพื่อให้
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 

ประชาชน ต าบลท่าราบ 
จ านวน 100 คน 

50
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการธรรมะกับประชาชน 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต - เพื่อให้
ประชาชนใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ ส่งผลให้สุขภาพจิตดี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 
คน 

51
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
ต าบลท่าราบ 

10,000.00 

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

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกก าลัง
กาย - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง สมบูรณ์ 

ชมรมผุ้สูงอายุต าบลท่าราบ 
จ านวน 150 คน 

52
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริม
ความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ครอบครัวและชุมชน ปลูกฝังการมี

เด็กและเยาวชน จ านวน 80 
คน 



ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางศาสนา
และคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนครอบครัวและชุมชน - ปลูกฝัง
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทาง
ศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน 

53
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพผู้สูงอาย ุ

5,000.00 

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

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ - เพื่อลดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บจากการออกก าลัง
กาย 

ผู้สูงอายุต าบลท่าราบ จ านวน 
100 คน 

54
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพท่ีดี - เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด - เพื่อ
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักกีฬา 
ชุมชน ต าบล 

ประชาชนต าบลท่าราบ 

55
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการกีฬาหนูน้อยคนเก่ง 5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
และนันทนาการ ตามความสนใจและ
ความถนัด มีพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว ท่าทาง และมี
สุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ์ที่
แจ่มใสสมบูรณ ์

เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.ท่า
ราบ จ านวน 40 คน 

56
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

6,050,000.00 

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

-เพื่อให้ผู้สูงอายุซึ่งถูกทอดท้ิงหรือขาด
ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ให้มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ -เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
บริหารงานของ อบต. 

ผู้สูงอายุ จ านวน 750 คน 

57
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดสวัสดิการเป็นเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

18,000.00 

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

-เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งถูกทอดท้ิง
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ให้มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ -
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การบริหารงานของ อบต. 

ผู้ผ่วยเอดส์ จ านวน 4 คน 

58
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยและ
รณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้
อยู่คู่สังคมไทย 

ประชาชน จ านวน 200 คน 

59
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

2,600,000.00 

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

-เพื่อให้ผู้พิการซึ่งถูกทอดท้ิงหรือขาดผู้
อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ให้มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ -เพื่อให้ผู้
พิการมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารงาน
ของ อบต. 

ผู้พิการ จ านวน 250 คน 

60
.  

ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพ
คน ชุมชนและสังคม 

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 40,000.00 

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

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าราบ - เพื่อให้มีบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธาร
ภัยเบื้องต้นให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ - 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานจิตอาสาภัยพิบัติ ตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

- จัดต้ังชุดจิตอาสาภัยพิบัติ - 
จัดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้กับชุดจิตอาสา
ภัยพิบัติ - จัดอบรมให้กับจิต
อาสาภัยพิบัติ และบุคคลท่ัวไป 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

61
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท าหมู่บ้านปลอดขยะ 15,000.00 

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

- เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในการคัดแยกขยะ - เพื่อลด
ปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี - เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการมีส่วนร่วมของ
หมู่บ้านในการจัดการขยะ - เพื่อสร้าง
รายได้ให้ครัวเรือนในชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 50 
ครัวเรือน 

62
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท่าราบรักษ์แม่น้ าแม่กลอง 5,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนรู้
รักษ์ และร่วมอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนต าบลท่าราบ จ านวน 
50 คน 



63
.  

ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีสุข 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
ต่างๆ 

2,000.00 

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

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ -ประชาชนได้ร่วม
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนต าบลท่าราบ จ านวน 
50 คน 

64
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ในครัวเรือน 

5,000.00 

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

เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้
พลังงานและใช้พลังงานทดแทนใน
ครัวเรือน 

ประชาชนต าบลท่าราบ จ านวน 
40 คน 

65
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและ
เก็บขยะริมถนนและท่ีสาธารณะเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ 

1,000.00 

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

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ -ประชาชนได้ร่วม
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ท้ิง
ขยะในท่ีสาธารณะ 

ประชาชนต าบลท่าราบ จ านวน 
50 คน 

66
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่างๆ 

1,000.00 

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

-เพื่อสนองตอบกระแสพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -
เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม -เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ -
เพื่อให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณพื้นท่ีสาธารณะในต าบล
ท่าราบ 

67
.  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

5,000.00 

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

เพื่อสนองตอบกระแสพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

บริเวณพื้นท่ีสาธารณะในต าบล
ท่าราบ 

68
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลาง ส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

20,000.00 

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

- เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
และเป็นสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานหน่วยราชการกับหน่วย
ราชการต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
เขตอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

69
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรีโครงการ
ท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 

15,000.00 

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

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน "ท่องเท่ียว
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง" 

จ านวน 1 แห่ง ปี 2561 
จ านวน 1 ครั้ง ปี 2562 
จ านวน 1 ครั้ง ปี 2563 
จ านวน 1 ครั้ง ปี 2564 
จ านวน 1 ครั้ง 

70
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษ ี

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 

- เพื่อเป็นการเตือนความจ าให้กับ
ประชาชนในการช าระภาษีให้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด - เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้เพิ่มมากข้ึน 

จ านวน 7 ป้าย 

71
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

200,000.00 ส านัก/กองคลัง 

- เพื่อให้มีฐานข้อมูลทรัพย์สินของ
ประชาชนท้ังท่ีเป็นบุคคลและนิติ
บุคคลในเขต อบต. - เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. - เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาให้
เกิดผลสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

จ้างบริษัทด าเนินการภายใน 
จ านวน 4 งวด แบ่งเป็นปีละ 1 
งวด 

72
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

5,000.00 ส านัก/กองคลัง 

- เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน โดยประชาชนไม่ต้อง
เสียเวลา และประหยัดพลังงานในการ
เดินทางมาช าระภาษีที่ท าการ อบต. - 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากข้ึน - 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน 

จ านวน 7 หมู่บ้าน 

73
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

5,000.00 

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

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนให้ความ
สนใจออกไปเลือกต้ังโดยให้ถือว่าเป็น
หน้าท่ีไม่ใช่สิทธิ 

เยาวชน จ านวน 100 คน 

74
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและประชาธิปไตย 

5,000.00 

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

เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
และระบอบประชาธิปไตย 

สตรี จ านวน 100 คน 



75
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน
ของ อบต.ท่าราบ 

450,000.00 

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

- เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย - 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิการ
เลือกตั้ง 

ต าบลท่าราบ  

76
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
ทบทวนแผนชุมชน 

5,000.00 

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

- เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาและ
ความต้องการของตนเองและชุมชน - 
เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

จ านวน 1 ครั้ง 

77
.  

ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการประชุมประชาคมต าบลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

5,000.00 

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

-เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนโดยตรงและสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดรอ้นได้ทันท่วงที -
เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีสร้างความ
ผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน -
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของ อบต.ท่ีมีต่อประชาชนในแนวทาง
ท่ีถูกต้อง  

จ านวน 1 ครั้ง 

78
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการต าบล
ท่าราบ 

10,000.00 

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

- เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมี
อาชีพและรายได้ - เพื่อให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาทักษะฟื้นฟู
สมรรถภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

ผู้พิการ 20 คน 

79
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ 10,000.00 

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

- เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ - เพื่อให้
ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ผู้สูงอายุ 80 คน 

80
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ด้าน
การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

5,000.00 

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

- เพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชน - 
เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 50 
คน 

81
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ หลักสูตร
แปรรูปอาหาร 

10,000.00 

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

- เพื่อสร้างอาชีพและสรา้งรายได้ให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน จ านวน 50 
คน 

82
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ หลักสูตร
ขนมไทยโบราณ 

10,000.00 

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

- เพื่อสร้างอาชีพและสรา้งรายได้ให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน จ านวน 50 
คน 

83
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ หลักสูตร
พิมเสนน้ า 

15,000.00 

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

- เพื่อสร้างอาชีพและสรา้งรายได้ให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่าราบ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน จ านวน 50 
คน 

84
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

15,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่สามารถ
เพิ่ม พูนรายได้ให้กับครอบครัว
สนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่างช่วงปิด
ภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน จ านวน 50 
คน 

85
.  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

5,000.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าราบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 9,763,144 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 8,792,421 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2 159,000.00 2 159,000.00 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
    



ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชนและสังคม 15 8,614,920.70 15 8,614,920.70 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 500.00 1 500.00 

ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 1 18,000.00 1 18,000.00 

รวม 19 8,792,420.70 19 8,792,420.70 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าราบ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญตัิ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

1.  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

1)โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
ราบ หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าราบ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

76,000.00 76,000.00 76,000.00 0.00 

2.  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

2)โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 2 
ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

84,000.00 83,000.00 83,000.00 1,000.00 

3.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

4)โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ขับข่ีปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 

10,000.00 500.00 500.00 9,500.00 

4.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา6)ค่าอาหาร
กลางวัน 

196,000.00 105,760.00 105,760.00 90,240.00 

5.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อ
ราษฎร์บ ารุง) 

320,000.00 307,200.00 307,200.00 12,800.00 

6.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

229,944.00 220,104.70 220,104.70 9,839.30 

7.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา1)ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

68,000.00 42,296.00 42,296.00 25,704.00 

8.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา2)ค่าหนังสือ
เรียน 

8,000.00 3,400.00 3,400.00 4,600.00 

9.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา3)ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

8,000.00 3,400.00 3,400.00 4,600.00 

10.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา4)ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

12,000.00 5,100.00 5,100.00 6,900.00 

11.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา5)ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

17,200.00 7,310.00 7,310.00 9,890.00 

12.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

02)โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนต าบล
ท่าราบร่วมกับ รพสต.ท่า
ราบ 

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 

13.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

11)โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

20,000.00 11,000.00 11,000.00 9,000.00 



ผู้สูงอายุ 

14.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

3)โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

5,000.00 4,250.00 4,250.00 750.00 

15.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,050,000.00 5,651,200.00 5,651,200.00 398,800.00 

16.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

17.  
ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,600,000.00 2,220,400.00 2,220,400.00 379,600.00 

18.  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติในโอกาสต่างๆ 

1,000.00 500.00 500.00 500.00 

19.  
ด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานสถานท่ี
กลาง ส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และ
การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ป ี2564 
อบต.ท่าราบ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

35 33,403,000.00 2 160,000.00 2 159,000.00 2 159,000.00 

2.ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 21 780,000.00 8 80,000.00 
    

3.ด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชน
และสังคม 

95 12,885,200.00 58 10,170,644.00 15 8,614,920.70 15 8,614,920.70 

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 885,000.00 7 34,000.00 1 500.00 1 500.00 

5.ด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

12 930,000.00 10 730,000.00 1 18,000.00 1 18,000.00 

รวม 180 48,883,200.00 85 11,174,644.00 19 8,792,420.70 19 8,792,420.70 
 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.ท่าราบ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น  

ชื่อ ต าแหนง่ เบอร์โทรศพัท ์ เบอร์มือถือ email 

นางจ าเนียร สุทธิแสงจันทร์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0639517917 - 

นางประภา ยาประดิษฐ์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0987492492 - 

นางสาวสุมาลี ขุนพลพิทักษ ์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0868047441 - 

นางกฤติยา พลอยเรียง คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0815279964 - 



นายประมวล กันเกตุ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0642925256 - 

นางสุวารี บุญเคลือบ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0925757244 - 

นายบุญชัย ยืนยง คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0813075690 - 

สิบเอกอ านวย ไทยประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0949259691 - 

น.ส.สุภาพร งามยิ่งยวด คณะกรรมการ/เลขานุการ 032737824 ต่อ 103 0840222004 - 

นางสาวประภานิช เรืองเดช กรรมการ 032737824 ต่อ 103 0824955862 - 

นายณรงค์วิทย์ พลับทอง คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0841122666 - 

นายเกษม พืชนะผล คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0837041550 - 

นางสาวอรทัย ทองหยอย คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 - - 

นางอัมภา เสาธง คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0840823438 - 

 
   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ชื่อ ต าแหนง่ เบอร์โทรศพัท ์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรกิจ สุกลธนาศร คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0948747665 - 

นายศุภชัย อิ่มไว คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0879833784 - 

นางจ าเนียร สุทธิแสงจันทร์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0639517917 - 

นางสาวสุมาลี ขุนพลพิทักษ ์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0987492492 - 

นางกฤติยา พลอยเรียง คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0815279964 - 

นายประมวล กันเกตุ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0642925256 - 

สิบเอกอ านวย ไทยประเสริฐ คณะกรรมการ/เลขานุการ 032737824 ต่อ 103 0949259691 - 

น.ส.สุภาพร งามยิ่งยวด ผู้ช่วยเลขานุการ 032737824 ต่อ 103 0840222004 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหนง่ เบอร์โทรศพัท ์ เบอร์มือถือ email 

นางพัชรี คงสว่าง ประธานคณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0982651838 - 

นายนพดล พุ่มสวัสด์ิ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0819441847 - 

นางสาวอาภาพร จอกลอย คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0890439053 - 

นางนงนภัส ทองดี คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0851766351 - 

นายสุรกิจ สุกลธนาศร คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0948747665 - 

นายศุภชัย อิ่มไว คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0879833784 - 

นายวรงค์ สมิงทัศน์ คณะกรรมการ 032737824 ต่อ 103 0949259691 - 

น.ส.สุภาพร งามยิ่งยวด คณะกรรมการ/เลขานุการ 032737824 ต่อ 103 0840222004 - 

 



    
 
 
 
 
 ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าราบทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี   20    ธันวาคม 2564 
 
 
 
 

 

 


