
แผนงานโครงการตามการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

บานแหลมทอง หมูท่ี 4 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา 
ระยะเวลา 

ที่ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 
๒.ทํารวม 
๓.ทําให 

งบทองถ่ิน 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 
งบ 

สวนราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

1 สงเสริมกลุมอาชีพ

เกษตรกรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม

อาชีพเกษตรกรรม 

กลุมอาชีพ

เกษตรกรรม 

๑๒๐,๐๐๐       ๓ กลุมอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 

๘๐ ไดรับการสงเสริม 

อบต. ๒ 

2 สงเสริมกลุมเกษตร

อินทรีย 

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม

เกษตรอินทรีย 

กลุมเกษตรอินทรีย ๑๒๐,๐๐๐       ๓ กลุมเกษตรอินทรีย 

รอยละ ๘๐ ไดรับ

การสงเสริม 

อบต. ๒ 

3 สงเสริมกลุมอาชีพ 

เลี้ยงสตัว 

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม

อาชีพเลี้ยงสัตว 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว ๑๒๐,๐๐๐       ๓ กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว

รอยละ ๘๐ ไดรับ

การสงเสริม 

อบต. ๒ 

4 สงเสริมการพัฒนา

มาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

มาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

เกษตรกร หมูท่ี ๑ ๖๐๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกร รอยละ 

๘๐ ไดรับการสงเสริม

การพัฒนามาตรฐาน

การผลิตสินคาเกษตร

ใหไดมาตรฐาน 

อบต. ๒ 

5 สงเสริมการแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตร 

เพ่ีอสงเสริมการแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตร 

เกษตรกร หมูท่ี ๑ ๖๐๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกร รอยละ 

๘๐ ไดรับการสงเสริม

การแปรรปูผลผลิต

ทางการเกษตร 

อบต. 

  

๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

6 อบรมใหความรู

ผูประกอบการเก่ียวกับ

การจําหนายอาหารท่ี

ปลอดภัย 

เพ่ืออบรมใหความรู

ผูประกอบการเก่ียวกับ

การจําหนายอาหารท่ี

ปลอดภัย 

ผูประกอบการ 

ในหมูท่ี ๑  

๖๐๐,๐๐๐       ๓ ผูประกอบการ รอย

ละ ๘๐ ไดรับการ

อบรมใหความรู 

อบต. ๓ 

7 สนับสนุน/สงเสรมิเมล็ด

พันธพืชพันธดีแก

เกษตรกร 

เพ่ือสนับสนุน/สงเสรมิ

เมลด็พันธพืชพันธุดีแก

เกษตรกร 

กลุมเกษตรกร  

หมูท่ี ๑ 

๖๐๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกรรอยละ ๘๐ 

ไดรับการสนับสนุน/

สงเสริมเมล็ดพันธพืช

พันธดี 

อบต. ๒ 

8 สงเสริมการใชสาร 

ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

เพ่ือสงเสริมการใชสาร

ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรหมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกรตําบลไร

โคกไดรับการสงเสริม

การใชสารชีวภณัฑ

ควบคุมศัตรูพืช 

เพ่ือใหมีความ

ปลอดภัยในการทํา

การเกษตร 

อบต. 

  

๓ 

9 รณรงคใหผูบรโิภคได

บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

เพ่ือรณรงคใหผูบรโิภค

ไดบรโิภคอาหารท่ี

ปลอดภัย 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐๐,๐๐๐       ๓ ผูบริโภค รอยละ ๘๐ 

ไดรับการรณรงคให

บริโภคอาหารท่ี

ปลอดภัย 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

10 สนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบล
ไรโคก 

เพ่ือสนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน  
กลุมศูนยขาวชุมชน
ตําบลไรโคก 

กลุมวิสาหกิจชุมชน  
กลุมศูนยขาวชุมชน

ตําบลไรโคก 

๕๐,๐๐๐       ๓ กลุมวิสาหกิจชุมชน  
กลุมศูนยขาวชุมชน
ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุนใหมคีวาม
มั่นคงและดาํเนินงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต. ๓ 

11 สงเสริมแนวพระราชดําริ
อนุรักษฝายแมว 

เพ่ือจัดทําฝายแมว พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 50,000     เกษตรกร รอยละ80 
มีนํ้าไวใชใน
การเกษตร  

อบต. ๓ 

12 จัดฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับเกษตรปลอด
สารพิษ 

เพ่ือจัดฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับเกษตร
ปลอดสารพิษ 

เกษตรกร ภายใน  
หมูท่ี ๑  

 

๖๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกร รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
ฝกอบรมการทํา
เกษตรปลอดสารพิษ 

อบต. ๒ 

13 จัดฝกอบรมการทําไรนา
สวนผสมใหกับเกษตรกร 
หมูท่ี ๑  

เพ่ือจัดฝกอบรมการทํา
ไรนาสวนผสมใหกับ
เกษตรกร หมูท่ี ๑  

เกษตรกร ภายใน  
หมูท่ี ๑  

 

๖๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกร รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
ฝกอบรมการทําไรนา
สวนผสม 

อบต. ๒ 

14 จัดฝกอบรมการทําปุย
ชีวภาพใหกับเกษตรกร 
หมูท่ี ๑  

เพ่ือจัดฝกอบรมการทํา
ปุยชีวภาพใหกับ
เกษตรกร หมูท่ี ๑  

เกษตรกร ภายใน  
หมูท่ี ๑  

 

๖๐,๐๐๐       ๓ เกษตรกร รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
ฝกอบรมการทําปุย
ชีวภาพ 

อบต. ๒ 

15 สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสินคา OTOP 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสินคา 
OTOP 

ตําบลไรโคก ๖๐๐,๐๐๐       ๓ สินคา OTOP รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

16 ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ์
หมูท่ี ๑ 

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ ์

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

อบต. ๒ 

17 ปลูกหญาแฝกและพันธไม
ตางๆ หมูท่ี ๑ 

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูก
หญาแฝกและพันธุไม
ตางๆ 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓ หนาดินไดรับการ
ปองกันการพงทลาย 
สรางความอุดม
สมบูรณ และลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

อบต. ๒ 

18 พัฒนา หมูท่ี ๑ (Big 
Cleaning Day) ไรโคก
สวยดวยมือเรา 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา 
หมูท่ี ๑ (Big Cleaning 
Day) 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓ สภาพแวดลอม
ภายในหมูท่ี ๑ มี
ความสะอาดสวยงาม 

อบต. ๒ 

19 หนาบานนามอง เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
พ้ืนท่ีหนาบานหมูท่ี ๑ 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ สภาพแวดลอม
ภายในหมูท่ี ๑ มี
ความสะอาดสวยงาม 

อบต. ๒ 

20 บริหารจดัการปาชุมชน 
(ปลูกตนไม) 

เพ่ือใหการใชประโยชน
จากปาชุมชนมีประสิทธิ 
เกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุดจาก
การบริหารจัดการปา
ชุมชนของตนเอง 

อบต. ๒ 

21 รณรงคปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

เพ่ือสรางความตระหนัก
ในการปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ปาไมในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ 
ไดรับการดูแล 
ปองกันการบุกรุก
ทําลาย 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

22 สนับสนุน อปพร.ออก
ตรวจรวมกับชุมชน พรอม
อุปกรณในการออกตรวจ 

เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๒๐,๐๐๐       ๓ ประชาชนไดรับการ
ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

อบต. ๒ 

23 ฝกอบรม อปพร.ในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พรอมฝกอบรม
ทบทวน อปพร. 

เพ่ือฝกอบรม อปพร.ใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พรอม
ฝกอบรมทบทวน อป
พร. 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๓๐,๐๐๐       ๗ อปพร.หมูท่ี ๑   
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การฝกอบรมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสสาธารณ
ภัยอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

อบต. ๒ 

24 ฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือฝกอบรม อปพร.ใน
การซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

อปพร. หมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๗ อปพร. หมูท่ี ๑  
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การฝกอบรมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสสาธารณ
ภัยอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

อบต. ๒ 

25 ปองกันและลดอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยชวงเทศกาลและ
วันสําคัญตางๆ 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหต-ุอุบัติภัยชวง
เทศกาลและวันสําคัญ
ตางๆ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๗ ประชาชนไดรับการ
ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ในชวงเทศกาลและ
วันสําคัญตางๆ 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

26 จัดซื้อถังนํ้ายาเคมีสําหรับ
ดับเพลิงประจําหมูบาน 

เพ่ือจัดซื้อถังนํ้ายาเคมี
สําหรับดับเพลิงประจํา
หมูบาน 

จัดซื้อถังนํ้ายาเคมี
ดับเพลิง 

๑๐๐,๐๐๐       ๑ หมูบานมีถังดับเพลิง
ใชในยามเกิดอัคคีภัย 

อบต. ๓ 

27 ชวยเหลือผูประสบปญหา
อุทกภัย วาตภัย ภยัแลง 
ภัยหนาวและภัยอ่ืนๆ  

เพ่ือชวยเหลือผูประสบ
ปญหาอุทกภัย วาตภัย 
ภัยแลง 
ภัยหนาวและภัยอ่ืนๆ  

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐๐,๐๐๐       ๗ ผูประสบภยัตางๆ 
ไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงที 

อบต. 3 

28 ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ 

เพ่ือดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ตางๆ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐๐,๐๐๐       ๗ ประชาชนรอยละ 
๘๐ ไดรับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อบต. ๒ 

29 ปายบอกทาง ปายทาง
แยก ปายตรอก ปายซอย 
ปายเขตชุมชน ปาย
จราจรตางๆ และกระจก
สองทางแยก 

เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ปายบอกทาง ปายทาง
แยก ปายตรอก ปาย
ซอย ปายเขตชุมชน 
ปายจราจรตางๆ และ
กระจกสองทางแยก 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐๐,๐๐๐       ๗ พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ รอยละ 
๘๐ ไดรับการตดิตั้ง
ปายตางๆ 

หมูบาน ๓ 

30 ติดตั้งไฟกระพริบ/ระบบ
ไฟแจงเตือน 

เพ่ือติดตั้งไฟกระพริบ/
ระบบไฟแจงเตือน 

ติดตั้งไฟกระพริบ
ระบบไฟแจงเตือน 

๖๐๐,๐๐๐       ๗ ประชาชนในพ้ืนท่ี  
รอยละ ๘๐ มีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

31 รังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

เพ่ือรังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

สอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐       ๗ ท่ีดินสาธารณะ  
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การรังวัดสอบเขต
ท่ีดิน 

อบต. ๓ 

32 สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ
สตร ี

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพสตร ี

กลุมสตร ี ๖๐,๐๐๐       ๓ กลุมสตร ีรอยละ 
๘๐ ไดรับการพัฒนา
อาชีพ 

อบต. ๒ 

33 สงเสริมกลุมอาชีพ เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ 

กลุมอาชีพ ๑๒๐,๐๐๐       ๓ กลุมอาชีพ  
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

อบต. ๒ 

34 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
เขาสูประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ภาอังกฤษใหกับเยาวชน 
เพ่ือเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

เยาวชน ๓๐๐,๐๐๐       ๖๐ เยาวชนภายในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การสงเสริม
ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

อบต. ๒ 

35 อบรม พ.ร.บ.ขอมลู
ขาวสารของทางราชการ 

เพ่ืออบรมใหความรู
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 5,000    3 ประชาชนท่ีเขา
อบรม รอยละ 30 
ไดรับความรูพ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 

อบต. ๒ 

36 สงเคราะหผูดอยโอกาส
และผูยากไร 

เพ่ือสงเคราะห
ผูดอยโอกาสและผู
ยากไร 

ผูดอยโอกาสและ 
ผูยากไร 

๕๐,๐๐๐       ๓ ผูดอยโอกาสและผู
ยากไร รอยละ ๘๐ 
ไดรับการสงเคราะห
ใหอยูไดตามอัตภาพ 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

37 สนับสนุนจดักิจกรรมวัน
รักผูสูงอาย ุ

เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันรักผูสูงอาย ุ

ผูสูงอาย ุ ๑๐๐,๐๐๐       ๑ ผูสูงอาย ุรอยละ ๘๐ 
ไดรวมกิจกรรมการ
จัดงานวันรัก
ผูสูงอาย ุ

อบต. ๒ 

38 บานทองถ่ินไทเทิดไทองค
ราชัน 

เพ่ือสนับสนุนบาน
ทองถ่ินไทยเทิดไทองค
ราชัน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐๐,๐๐๐       ๓๐ ผูยากไรไดรับการ
สนับสนุนตาม
โครงการบานทองถ่ิน
ไทยฯ 

อบต. ๓ 

39 ธนาคารขยะ ขยะเปน
ศูนย(๐)และการคดัแยก
ขยะ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ธนาคารขยะ ขยะเปน
ศูนย(๐)และการคดัแยก
ขยะ 

หมูท่ี ๑ ๑๐,๐๐๐       ๓ หมูที่ ๑ สะอาด 
สวยงามและประชาชนมี
รายไดเพิ่มจากการรวม
กิจกรรมธนาคารขยะ 

อบต. ๒ 

40 บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๒๐,๐๐๐       ๓๐ ไดแผนพัฒนา
หมูบานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อบต. ๒ 

41 จัดซื้อหนังสือพิมพ เพ่ือจัดซื้อหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับท่ี
อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน 

๕๐,๐๐๐       ๓๖๕ ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารจาก
การอานหนังสือพิมพ
ในท่ีอาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

อบต. ๓ 

42 อบต.พบประชาชน เพ่ือจัดกิจกรรม อบต. 
พบประชาชน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐,๐๐๐       ๕ ประชาชนไดพบปะ
กับ เจาหนาท่ี อบต. 

อบต. ๓ 

43 ถนนสวยดวยชาวไรโคก
รวมใจ 

เพ่ือจัดกิจกรรมถนนสวย
ดวยชาวไรโคกรวมใจ 

ถนนภายในหมูบาน ๕๐,๐๐๐       ๓ ถนนภายในหมูบาน
มีความสะอาด 
สวยงาม 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

44 ชุมชน/หมูบานนาอยู เพ่ือจัดกิจกรรมชุมชน/
หมูบานนาอยู 

หมูบาน หมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓ ชุมชน/หมูบาน หมูท่ี 
๑ นาอยู มีความ
สะอาด สวยงาม 

อบต. ๒ 

45 ๑ ความคุมคา ๑ 
สาธารณประโยชน 

เพ่ือจัดกิจกรรม ๑ 
คุมคา ๑ 
สาธารณประโยชน 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ ๑๐,๐๐๐       ๓ สาธารณประโยชน 
หมูบาน หมูท่ี ๑ มี
ความสะอาด 
สวยงามรองรับการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

อบต. ๒ 

46 สงเสริมสภาเยาวชน  เพ่ือสงเสริมสภาเยาวชน สภาเยาวชน ๕๐,๐๐๐       ๓ สภาเยาวชนมีความ
เขมแข็ง 

อบต. ๒ 

47 อบรมใหความรู พรบ. 
ขอมูลขาวสาร 

เพ่ืออบรมใหความรู 
พรบ.ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน ผูนํา
ชุมชน 

๑๐,๐๐๐       ๓ ประชาชน ผูนําชุมชน 
มีความรูเรื่อง พรบ.
ขอมูลขาวสาร 

อบต. ๒ 

48 สนับสนุน/สงเสรมิสราง
หนวยแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือสนับสนุน/สงเสรมิ
สรางหนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําหมูบาน 

หนวยแพทยฉุกเฉิน 
ประจําหมูบาน 

๕๐๐,๐๐๐       ๓ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากหนวย
แพทยฉุกเฉินประจํา
หมูบาน 

อบต. ๒ 

49 เยี่ยมเยียนผูปวยและผูรับ
เบ้ียยังชีพ 

เพ่ือเยี่ยมเยียนผูปวย
และผูรับเบ้ียยังชีพ 

ผูปวยและผูรับเบ้ีย
ยังชีพ 

๕๐,๐๐๐       ๓ ผูปวยและผูรับเบ้ียยัง
ชีพ รอยละ ๘๐ ไดรับ
การเยี่ยมเยียนและ
ตรวจสุขภาพ 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

50 สงเสริมชมรมผูสูงอาย ุ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอาย ุ

ชมรมผูสูงอาย ุ ๕๐,๐๐๐       ๓ ผูสูงอาย ุรอยละ ๘๐ 
ไดรับการสงเสรมิ
กิจกรรม 

อบต. ๒ 

51 กิจกรรมวันเอดสโลก เพ่ือสงเสริมกิจกรรมวัน
เอดสโลก 

เยาวชนและ
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐       ๓ เยาวชนและ
ประชาชน  
รอยละ ๘๐ ไดรวม
กิจกรรมวันเอดสโลก 

อบต. ๒ 

52 อบรมฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพตดิ 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
อบรมฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพตดิ 

เยาวชนและ
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐       ๓ เยาวชนและ
ประชาชน  ท่ีติดยา
เสพติดรอยละ ๘๐ 
ไดรวมกิจกรรม
อบรมฟนฟู
สมรรถภาพ 

อบต. ๒ 

53 สุมตรวจ คนหาผูเสพสาร
เสพติด (ตั้งดาน/สุม
ตรวจ) 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมสุม
ตรวจ คาหาผูเสพสาร
เสพติด (ตั้งดาน/สุม
ตรวจ) 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๑๐๐,๐๐๐       ๗ พ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 
๑ ไดรับการสุมตรวจ 
คนหาผูเสพสาร 
เสพติด 

อบต. ๒ 

54 คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือคุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ สุนัขและแมว รอนย
ละ ๙๐ ไดรับการ
คุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

อบต. ๓ 

55 รณรงคและตอตาน 
ยาเสพตดิ 

เพ่ือรณรงคและตอตาน
ยาเสพตดิ 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ประชาชน รอยละ 
๘๐ รวมรณรงคและ
ตอตานยาเสพตดิ 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

56 ปองกัน แกไขและควบคุม
โรคตดิตอและโรคระบาด 

เพ่ือปองกัน แกไขและ
ควบคุมโรคติดตอและ
โรคระบาด 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ประชาชน รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
ปองกัน แกไขและ
ควบคุมโรคติดตอ
และโรคระบาด 

อบต. ๒ 

57 รณรงคปองกันโรคเอดส เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคเอดส 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๖๐,๐๐๐       ๓ ประชาชน รอยละ 
๘๐ รวมรณรงค
ปองกันโรคเอดส 

อบต. ๒ 

58 ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๒๐๐,๐๐๐       ๗ ประชาชน รอยละ 
๘๐ ไดรับการ
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

อบต. ๓ 

59 สายใยรักแหงครอบครัว เพ่ือจัดกิจกรรมสายใย
รักแหงครอบครัว 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓๖๕ สถาบันครอบครัว
ภายในหมูบานมี
ความเขมแข็ง 

อบต. ๓ 

60 ครอบครัวอบอุน เพ่ือจัดกิจกรรม
ครอบครัวอบอุน 

พ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ ๕๐,๐๐๐       ๓ สถาบันครอบครัว
ภายในหมูบานมี
ความเขมแข็ง 

อบต. ๓ 

61 กิจกรรมจากรุนปูสูรุน
หลาน 

เพ่ือจัดกิจกรรมจากรุนปู
สูรุนหลาน 

เยาวชนภายใน
หมูบาน 

๕๐,๐๐๐       ๓ เยาวชนในหมูบาน 
รอยละ ๘๐ เขารวม
กิจกรรมสืบสานภูมิ
ปญญา 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

62 ทําบุญบานไกลไปไหว
พระ 

เพ่ือจัดกิจกรรมทําบุญ
บานไกลไปไหวพระ 

ประชาชนในหมูบาน ๑๕๐,๐๐๐       ๑ พระพุทธศาสนา
ไดรับการทํานุบํารุง 
และสบืสาน 

อบต. ๓ 

63 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  

ประชาชนในหมูบาน ๕๐,๐๐๐       ๑ ประชาชนในหมูบาน
ไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
และสงเสรมิสถาบัน
พระมหากษัตริย 

อบต. ๒ 

64 สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ิน (ศูนย
สามวัย) 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน (ศูนยสามวัย) 

ประชาชนในหมูบาน ๖๐,๐๐๐       ๓๐ กิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (ศูนย
สามวัย)ไดรับการ
สงเสริม/สนับสนุน 

อบต. ๒ 

65 อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม 

ประชาชนในหมูบาน ๕๐,๐๐๐       ๑ พระพุทธศาสนา
ไดรับการทํานุบํารุง 
และสบืสาน 

อบต. ๓ 

66 กิจกรรมวันปยะมหาราช 
และวันสําคัญอ่ืนๆ 

เพ่ือจัดกิจกรรม วันปยะ
มหาราช ๒๓ ตลุาคม 

ประชาชนในหมูบาน ๕๐,๐๐๐       ๑ ประชาชนในหมูบาน
ไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
และสงเสรมิสถาบัน
พระมหากษัตริย 

อบต. ๒ 

67 สนับสนุนกิจกรรมเทศน
มหาชาต ิ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เทศมหาชาต ิ

ประชาชนในหมูบาน ๓๐,๐๐๐       ๒ กิจกรรมเทศน
มหาชาติไดรับการ
สืบสานใหคงอยู 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

68 สนับสนุนกิจกรรมทําบุญ
ลานตากขาว 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ทําบุญลานตากขาว 

ประชาชนในหมูบาน ๒๐,๐๐๐       ๒ กิจกรรมทําบุญลาน
ตากขาวไดรับการสืบ
สานใหคงอยู 

อบต. ๒ 

69 สนับสนุนกิจกรรม 
แหเทียนเขาพรรษา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
แหเทียนเขาพรรษา 

ประชาชนในหมูบาน ๕๐,๐๐๐       ๑ กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการ
สืบสานใหคงอยู 

อบต. ๒ 

70 สงเสริมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศน เกษตรกรรม 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน
เกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีภายในหมูบาน ๖๐๐,๐๐๐       ๓๖๕ พ้ืนท่ีภายในหมูบาน 
ไดรับการสงเสรมิให
เปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศน
เกษตรกรรม 

อบต. ๒ 

71 จัดตั้งท่ีพักสําหรับ
นักทองเท่ียว (Home 
Stay) 

เพ่ือจัดตั้งท่ีพักสําหรับ
นักทองเท่ียว 

จัดตั้งท่ีพักสําหรับ
นักทองเท่ียว 

๖๐๐,๐๐๐       ๓๐ ภายในหมูบานมีท่ี
พัก (Home Stay) 
ไวรองรับ
นักทองเท่ียว 

อบต. ๓ 

72 กอสรางลานพักแรม
พรอมอาคารท่ีพักรองรับ
นักทองเท่ียว 

เพ่ือกอสรางลานพักแรม
พรอมอาคารท่ีพัก
รองรับนักทองเท่ียว 

ลานพักแรมพรอม
อาคารท่ีพัก 

๕๐๐,๐๐๐       ๙๐ ภายในหมูบานมีลาน
พักแรมพรอมอาคาร
ท่ีพักไวรับรองการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

อบต. ๓ 

73 จัดทําปายแหลงทองเท่ียว เพ่ือจัดทําปายแหลง
ทองเท่ียว 

พ้ืนท่ีภายในหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐       ๖๐ พ้ืนท่ีภายในหมูบาน 
มีปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียว 

อบต. ๓ 

74 จัดตั้งศูนยบริการ
นักทองเท่ียว 

เพ่ือจัดตั้งศูนยบริการ
นักทองเท่ียว 

ศูนยบริการ
นักทองเท่ียว 

๕๐๐,๐๐๐       ๖๐ พ้ืนท่ีภายในหมูบาน 
มีศูนยบริการ
นักทองเท่ียว 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

75 สงเสริมศูนยการเรียนรู
ปราชญชาวบาน 

เพ่ือสงเสริมศูนยการ
เรียนรูปราชญชาวบาน 

ศูนยการเรียนรู
ปราชญชาวบาน
ภายในหมูบาน 

๖๐๐,๐๐๐       ๖๐ ปราชญชาวบาน รอย
ละ ๘๐ ไดรับการ
จัดตั้งเปนศูนยการ
เรียนรู 

อบต. ๓ 

76 สรางศูนยการเรยีนรู
ชุมชน 

เพ่ือสรางศูนยการเรยีนรู
ชุมชน 

พ้ืนท่ีภายในหมูบาน ๖๐๐,๐๐๐       ๙๐ ประชาชน รอยละ 
๘๐ ไดรับประโยชน
จากศูนยการเรียนรู
ชุมชน 

อบต. ๓ 

77 กิจกรรมวันสงกรานต เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
วันสงกรานต 

ประชาชนภายใน
หมูบาน 

๕๐,๐๐๐       ๑ กิจกรรมวันสงกรานต
ไดรับการสบืสานให
คงอยู 

อบต. ๒ 

78 กิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
วันลอยกระทง 

ประชาชนภายใน
หมูบาน 

๕๐,๐๐๐       ๑ กิจกรรมวันลอย
กระทงไดรับการสืบ
สานใหคงอยู 

อบต. ๒ 

79 สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณสีลากภตั 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีถวายสลากภตั 

ประชาชนภายใน
หมูบาน 

๑๐,๐๐๐       ๒ กิจกรรมประเพณี
ถวายสลากภัตไดรับ
การสืบสานใหคงอยู 

อบต. ๒ 

80 ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ืออบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ประชาชนภายใน
หมูบาน 

๕๐,๐๐๐       ๑ อบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

อบต. ๒ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

81 กอสรางถนน คสล.สาย
คลองชลประทาน หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ท่ี
ไดมาตรฐาน 

2๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

82 รังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

เพ่ือรังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

สอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐       ๗ ท่ีดินสาธารณะ  
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การรังวัดสอบเขต
ท่ีดิน 

อบต. ๓ 

83 ขุดลอกหลมุยืมสาย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือขุดลอกหลมุยืมสาย 
ใหเกษตรกรไดมีแหลง
นํ้าท่ีเพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรม 

ขุดลอกหลมุยืม 
ตามแบบท่ี อบต.

กําหนด 

๒๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
ไดรับประโยชนจาก
การขุดลอกหลุมยมื 
 

อบต. ๓ 

84 บูรณะแหลงนํ้าภายใน
ตําบลไรโคก หมูท่ี 4  

เพ่ือบูรณะแหลงนํ้า
ภายใน หมูท่ี 4  

บูรณะแหลงนํ้า
ภายในหมูท่ี 4 

ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

85 ปรับปรุง/ซอมแซมฝายนํ้า
ลนภายใน หมูท่ี 4  

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม 
ฝายนํ้าลนภายใน  
หมูท่ี 4  

ปรับปรุง/ซอมแซม
ฝายนํ้าลนภายใน  

หมูท่ี 4 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๗ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

86 ขุดลอกคลองสงนํ้า/
เหมืองสาธารณะ/ลําราง
สาธารณะภายใน หมูท่ี 4  

เพ่ือขุดลอกคลองสงนํ้า/
เหมืองสาธารณะ/ลําราง
สาธารณะภายใน  
หมูท่ี 4  

คลองสงนํ้า/เหมือง
สาธารณะ/ลําราง
สาธารณะภายใน   

หมูท่ี 4 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

87 กอสรางฝายนํ้าลนภายใน
ตําบลไรโคก 
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน
ภายในตําบลไรโคก 
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 

กอสรางฝายนํ้าลน
ภายในตําบล 

ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. 
  

๓ 

88 กอสรางคลองสงนํ้า
ภายใน 
หมูท่ี 4  

เพ่ือกอสรางคลองสงนํ้า
ภายใน หมูท่ี 4  

กอสรางคลองสงนํ้า
ภายในหมูท่ี 4 

ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. 
  

๓ 

89 ขยายอางเก็บนํ้า/สระเก็บ
นํ้าภายใน หมูท่ี 4  

เพ่ือขยายอางเก็บนํ้า/
สระเก็บนํ้าภายใน  
หมูท่ี 4  

ขยายอางเก็บนํ้า/
สระเก็บนํ้าภายใน 

หมูท่ี 4 
ตามแบบท่ี อบต.

กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ มีนํ้า
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

90 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน
ภายในหมูท่ี 4 ใหมี
ความสะอาด สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน      
หมูท่ี 4 

๖๐,๐๐๐       ๙๐ ภูมิทัศนภายใน 
หมูท่ี 4 มีความ
สะอาด สวยงาม 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

91 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือทําเปนท่ี
สาธารณะ 

เพ่ือจัดซื้อท่ีดินเพ่ือเปน
ท่ีดินสาธารณะ 

จัดซื้อท่ีดิน ๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมีท่ีดิน
สาธารณะใชในการ
ทํากินกรรมตางๆ 

อบต. ๓ 

92 กอสรางถนนลูกรังหมูท่ี 4 เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
หมูท่ี 4 

กอสรางถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐       ๙๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

93 เทลาน คสล. ท่ีสาธารณะ
บานแหลมทอง  
หมูท่ี 4 

เพ่ือเทลาน คสล. กอสรางลาน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน 

2๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมีพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน
ใชงาน 

อบต. ๓ 

94 ฝงทอ 
บานนายเลยีบ แสนสุด 
หมูท่ี 4 

เพ่ือฝงทอ ฝงทอ ตามแบบ 
ท่ีไดมาตรฐาน 

2๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
ระบบระบายนํ้าท่ีดี 
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในพ้ืนท่ี 

อบต. ๓ 

95 กอสรางดาดคลอง คสล. 
สายบาน 
นายประนอม สุขเกษม 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางดาดคลอง 
คสล. 

กอสรางดาดคลอง 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 

2๐๐,๐๐๐       ๖๐ สามารถลดการเซาะ
กรอนของตลิ่งได 
รอยละ ๘๐  

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

96 ทําคลองท้ิงนํ้าตอจาก
บริเวณบานนายวิรัช ถึง
เขตอําเภอเมือง หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางคลองท้ิงนํ้า กอสรางคลองท้ิงนํ้าท่ี
ไดมาตรฐาน 

2๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
ระบบระบายนํ้าท่ีดี 
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในพ้ืนท่ี 

อบต. ๓ 

97 ปรับปรุงคลองท้ิงนํ้า-
คลองหัวดอน หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงคลองท้ิงนํ้า ปรับปรุงคลองท้ิงนํ้า 
ท่ีไดมาตรฐาน 

5๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
ระบบระบายนํ้าท่ีดี 
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในพ้ืนท่ี 

อบต. ๓ 

98 ปรับปรุงถนนสายบาน
นายประนอมถึงทุงนา  
หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนน 
ท่ีไดมาตรฐาน 

20๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

99 ขยายเขตไฟฟาภายใน 
หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
ภายใน หมูท่ี 3 

ขยายเขตไฟฟา ๕๐๐,๐๐๐       ๖๐ ครัวเรือนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
ไฟฟาอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

100 กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน  
หมูท่ี 3 

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน 

๕๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

101 กอสราง/ปรับปรุงราง
ระบายนํ้าหมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง
รางระบายนํ้าภายใน 
หมูท่ี 4 

กอสราง/ปรับปรุง
รางระบายนํ้า 

๕๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
ระบบระบายนํ้าท่ีดี 
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในพ้ืนท่ี 

อบต. ๓ 

102 กอสราง/ปรับปรุง
สะพาน/ทางขามหมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง
สะพาน/ทางขามหมูท่ี 4 

กอสราง/ปรับปรุง
สะพาน/ทางขาม 

๕๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี  
รอยละ ๘๐ ไดมี
สะพาน/ทางขาม ใช
เปนเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

103 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
ท่ีไดมาตรฐาน 

5๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดใช
ประโยชนจากอาคาร
อเนกประสงค 

อบต. ๓ 

104 ติดตั้งไฟกระพริบ/ระบบ
ไฟแจงเตือน 

เพ่ือติดตั้งไฟกระพริบ
ระบบไฟแจงเตือน 

ติดตั้งไฟกระพริบ
ระบบไฟแจงเตือน 

๖๐๐,๐๐๐       ๗ ประชาชนในพ้ืนท่ี  
รอยละ ๘๐ มีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม 

อบต. ๓ 

105 ติดตั้งกระจกโคงสองทาง
แยก 

เพ่ือติดตั้งกระจกโคง
สองทางแยก 

ติดตั้งกระจกโคงสอง
ทางแยก 

๖๐๐,๐๐๐       ๗ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ มีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

106 ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ไฟทางสาธารณะ 

เพ่ือติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซอมแซมไฟทาง
สาธารณะ 

ติดตั้งปรับปรุง/
ซอมแซมไฟทาง

สาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐       ๗ ไฟทางสาธารณธใน
พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ 
ไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม 

อบต. ๓ 

107 ขยายเขตประปา เพ่ือขยายเขตประปา ขยายเขตประปา ๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ ประชาชนรอยละ 
๘๐ ไดมีนํ้าประปาไว
ใชอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

108 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
เพ่ิมเตมิ 

เพ่ือติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาเพ่ิมเติม 

ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา 

๕๐๐,๐๐๐       ๓๐ ครัวเรือนในพ้ืนท่ี  
รอยละ ๘๐ ไดมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

อบต. ๓ 

109 กอสรางศูนยอินเตอรเน็ต  
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางศูนย
อินเตอรเน็ต 

ศูนยอินเตอรเน็ต ๖๐๐,๐๐๐       ๖๐ ประชาชน  
รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากศูนย
อินเตอรเน็ต 

อบต. ๓ 

110 จัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายหมูบาน 

จัดซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย 

๒๐๐,๐๐๐       ๓๐ ประชาชน รอยละ 
๘๐ ไดรับประโยชน
จากเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมูบาน 

อบต. ๓ 

111 จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
หมูบาน 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน 

จัดซื้ออุปกรณกีฬา ๖๐,๐๐๐       ๓๐ ประชาชน รอยละ 
๘๐ ไดรับประโยชน
จากอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

112 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จยา  
ตานมะเร็งเตานม 

เพ่ืออุดหนุนให

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชน 

ในตําบลไรโคก 

7,000 

 

      ๓ สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูท่ี 2 ดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

อบต. ๒ 

113 การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพ่ืออุดหนุนให

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชน 

ในตําบลไรโคก 

7,000 

 

      ๓ สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูท่ี 2 ดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

อบต. ๒ 

114 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพ่ืออุดหนุนให

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนในตําบล

ไรโคก 

6,000 

 

      ๓ สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูท่ี 2 ดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

อบต. ๒ 

115 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานนายสมเกียรติ 
ม.4 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. 

กอสรางถนน คสล.
ท่ีไดมาตรฐาน 

500,000       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

116 โครงการเทลานคอนกรีต
ศาลาแดง (ลานตากขาว) 
ม.4 

เพ่ือเทลานคอนกรีต
ศาลาแดง (ลานตาก
ขาว) 

ลานคอนกรีต 200,000       ๖๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดใช
ประโยชนจากลาน
คอนกรีต 

อบต. ๓ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จํานวนงบประมาณและแหลงท่ีมา ระยะเวลา 
ท่ี

ดําเนินการ 
(วัน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ประเภท 
๑.ทําเอง 

๒.ทํา
รวม 

๓.ทําให 

งบทองถิ่น 
งบยุทธศาสตร

จังหวัด 

งบ 
สวน

ราชการ 

งบภาค
ประชาชน/

เอกชน 

112 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกสายบานนาง
นิรมลถึงบานนายประนอม 

เพ่ืออุดหนุนให

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน 

กอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกท่ีได

มาตรฐาน 

200,000       60 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

113 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
นานายอบ-บานแหลมทอง 
สุดเขต  หมูท่ี 4 
 

เพ่ืออุดหนุนให

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน 

กอสรางถนนลูกรัง

ท่ีไดมาตรฐาน 

200,000       60 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบต. ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการเสนอโครงการ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

หมูท่ี 4 บานแหลมทอง ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ประชาคม หมูท่ี 4 บานแหลมทอง 

ปญหาและความตองการ แนวทางการแกไข 

1. ไฟฟาจากทางเขาวัดถึงวัดขยับใหเสาและสายไฟสูงข้ึน (สายไฟอยูต่ํา) 
2. เสาไฟฟาอยูในเขตถนนสัญจร (นางถนอมศรี นวลจันทร) 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
4. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบาน ม.4 (เทพ้ืนคอนกรีต, 
    ตาขายกันนก,เสาไฟฟา) 
5. ตอยอดโรงน้ําดื่ม (ผลิตน้ําดื่ม) 
6. หลังคากันแดด-ฝน สนามกีฬา ม.4 
7. รางระบายน้ําจากบานนายทิม นางอิน รุมรวย – รานคานายสมบูรณ 
   นางบุญมา บัวลาด 
8. รางระบายน้ําจากบานนายสมบูรณ-บานนายลอย รุมรวย 
9. ขอประสานงานทางกรมเจาทาขอขยายคลองบางจาก จากหัวสะพาน- 
   วังตะโก จากตื้น-เขิน คับแคบ ทําใหเออริมตลิ่งทําใหทวม ม.4 , ม.5 
 

1. ปรับปรุงขยับสายไฟฟา ปกเสาไฟใหสูงข้ึน เพ่ือไมให 
   กีดขวางการจราจร สายทางเขาวัดหัวนา 
2. ขยับเขตเสาไฟฟา บนถนนสายบานนางถนอมศรี นวลจันทร 
3. สงเสริมการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
4. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบาน ม.4 (เทพ้ืนคอนกรีต, 
    ตาขายกันนก,เสาไฟฟา) 
5. สงเสริมตอยอดโรงผลิตน้ําดื่ม 
6. กอสรางหลังคากันแดด-ฝน สนามกีฬา ม.4 
7. กอสรางรางระบายน้ําจากบานนายทิม นางอิน รุมรวย – รานคานายสมบูรณ 
   นางบุญมา บัวลาด 
8. กอสรางรางระบายน้ําจากบานนายสมบูรณ-บานนายลอย รุมรวย 
9. ประสานงานทางกรมเจาทาขอขยายคลองบางจาก จากหัวสะพาน-วังตะโก 
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การประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลไรโคก 
บานแหลมทอง หมู ๔ 

จุดแข็ง 
- ดานอาชีพทํานา, ทําน้ําตาลโตนด เลี้ยงสัตว มีความเขมแข็ง 
- ชุมชนมีความเอ้ือเฟอ สามัคคี เขารวมทําแผน 
- มีกองทุนน้ําดื่ม พุทอง ๓๔ ไดงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหมูบาน 

จุดออน 
- ดานกลุมอาชีพ ผูสูงอายุวางงานอยู และบางสวนทีอยูอาศัยไมม่ันคง 

โอกาส 
- อยากใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือใหมากกวานี้ 
- อยากไดราคาขาวท่ีดีกวานี้ 
- อยากใหเพ่ิมเงินผูสูงอายุ เนื่องจากการวางงาน 

อุปสรรค 
- นโยบายของรัฐไมแนนอน 
- หนวยงานรัฐตองลงพ้ืนท่ีจริงๆ 

• ผูสูงอายุ 
- ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง อยากใหหนวยงานอ่ืนๆ เขามารวมดวยชวยกันเพราะไมเพียงพอ 
- มีศักยภาพในการสรางกลุม สรางอาชีพ 

• น้ํา 
- น้ํารอระบาย เพราะทวมพ้ืนท่ีนา 
- อยากไดทางน้ําเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีน้ําทวมขัง 
- ขุดลอกคลองชาง ๔-๒-๑ ใหไปถึงบานแหลมและแมน้ําเพชรบุรี 

• บานพอเพียง 
๑) นางเลื่อน แสนหม่ืนเนื่องจากไมมีหองน้ํา (ขาดแคลนหองน้ํา) 
๒) นางเบิ้ม แจงเรืองซอมแซมหองน้ํา 
๓) นางบังอร แจงเรืองซอมแซมฝา หองน้ํา  
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• กองทุนแกไขปญหาท่ีดิน (กูยืม) 

๑) นางปุณนภา ผองภักต 
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