
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกรรม
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ
เกษตรกรรมภายในตําบล 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ภายในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรกรรมมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรมมี
การพัฒนา 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมกลุมเกษตรอินทรียภายใน
ตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุมเกษตร
อินทรียภายในตําบล 

กลุมเกษตรอินทรียภายใน
ตําบล 

- 50,000 - - รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรอินทรยีมี
การการพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรอินทรียมี
การพัฒนา 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตวภายใน
ตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ
เลี้ยงสัตวภายในตําบล 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว
ภายในตําบล 

- - 50,000 - รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตวมกีาร
พัฒนา 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร

ใหไดมาตรฐาน 

เกษตรกรตําบลไรโคก - - 120,000 - รอยละ 50 ของ
มาตรฐานการผลิต
สินคาไดรับการพัฒนา
มาตรฐาน 

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการพัฒนา

มาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เกษตรกรตําบลไรโคก - 120,000 - - รอยละ 50 ของผลผลิต
ไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แปรรูปผลผลิต 

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักงาน
ปลัด 

6 อบรมใหความรูผูประกอบการ 
เกี่ยวกบัการจําหนายอาหารที่
ปลอดภัย 

เพื่ออบรมใหความรู
ผูประกอบการ เกีย่วกับการ
จําหนายอาหารที่ปลอดภัย 

ผูประกอบการใน 
ตําบลไรโคก 

- - 50,000 - รอยละ 80 ของ
ผูประกอบการนํา
ความรูไปปฏิบัติตาม 

ผูประกอบการมีความรู
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
จําหนายอาหารที่

ปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุน/สงเสริมเมล็ดพันธพืช 
พันธุดีแกเกษตรกร 

เพื่อสนับสนุน/สงเสริมเมล็ด
พันธพืช พันธุดีแกเกษตรกร 

เกษตรกรตําบลไรโคก - - - 120,000 รอยละ 100 ของ
เกษตรกร ไดรับเมล็ด
พันธพืช พันธุด ี

เกษตรกรไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมเมล็ด

พันธพืช พันธุดีแก
เกษตรกร 

สํานักงาน
ปลัด 

8 สงเสริมการใชสารชีวภัณฑควบคุม
ศัตรูพืช 

เพื่อสงเสริมการใชสารชีวภัณฑ
ควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรตําบลไรโคก - 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
เกษตรกรมีความรูใน
การใชสารชีวภัณฑ
ควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรตําบลไรโคก
ไดรับความรูการใชสารชีว

ภัณฑควบคุมศัตรูพืช
เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

การทําการเกษตร 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

9 รณรงคใหผูบริโภคไดบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

เพื่อรณรงคใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารที่ปลอดภยั 

ผูบริโภคในตําบลไรโคก - 50,000 50,000 - รอยละ 100 ของ
ผูบริโภคเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

ผูบริโภคมีความรูในการ
เลือกบริโภคอาหารที่

ปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

10 สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลไรโคก 

เพื่อสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมศูนยขาวชุมชน

ตําบลไรโคก 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคก 

- - 50,000 - รอยละ 30 ของกลุม
วิสาหกจิชุมชน กลุม
ศูนยขาวชุมชน ตําบล 
ไรโคก สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุนใหมีความมั่นคง
และดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

11 สงเสริมแนวพระราชดําริ อนุรักษ
ฝายแมว 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน 

ตําบลไรโคก 

ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน

ตําบลไรโคก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของฝาย
แมวไดรับการดูแล
ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสราง 

1.ฝายสงน้ําภายในตําบล
ไดรับการปรับปรุง/

ซอมแซมหรือกอสราง 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใช

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

12 จัดฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับ
เกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อจัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัเกษตรปลอดสารพษิ 

เกษตรกรภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
เกษตรกรสามารถนํา
ความรูที่ได 
ไปประยุกตใชได 

เกษตรกรภายในตําบล
ไดรับความรูเกี่ยวกบั
เกษตรปลอดสารพิษ 

สํานักงาน
ปลัด 

13 จัดฝกอบรมการทําไรนาสวนผสม
ใหกับเกษตรกร 

เพื่อจัดฝกอบรมการทํา 
ไรนาสวนผสมใหกับเกษตรกร 

เกษตรกรภายในตําบล - - 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
เกษตรกรสามารถนํา
ความรูที่ได 
ไปประยุกตใชได 

เกษตรกรภายในตําบล
ไดรับความรูการทําไรนา

สวนผสม 

สํานักงาน
ปลัด 

14 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อดําเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของเกษตร
ตําบลไรโคก 
รูถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรตําบลไรโคก
ปฏิบัติตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.2 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 จัดฝกอบรมการทําปุยชวีภาพใหกับ
เกษตรกร 

เพื่อจัดฝกอบรมการทําปุย
ชีวภาพใหกับเกษตรกร 

เกษตรกรภายในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุย
ชีวภาพได 

เกษตรกรไดรับความรูจาก
การฝกอบรมการทําปุย

ชีวภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนการดําเนินงานดานสินคา 
OTOP 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสินคา OTOP 

สินคา OTOP ตําบลไรโคก - 60,000 - - รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

สินคา OTOP ตําบลไรโคก 
ไดรับการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 อปท.อําเภอบานลาดสัญจร เพื่อเปนการประสานความ
รวมมือ การรับฟงปญหา 

ขอมูลตางๆ 

ขาราชการ ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของ
ปญหาถกูนําไปหาวิธี
ปรับปรุงแกไข 

อําเภอบานลาด รับรูถึง
ปญหา ความตองการของ
ประชาชนตําบลไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

2 คัดเลือกพอดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือกพอ
ดีเดน 

พอดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของพอ
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดี
ทุกหมูบาน 

อบต.คัดเลือกพอดีเดน
เพื่อยกยองเปนแบบอยาง

ที่ดีทุกหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 คัดเลือกแมดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือกแม
ดีเดน 

แมดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของแม
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดี
ทุกหมูบาน 

อบต.คัดเลือกแมดีเดนเพื่อ
ยกยองเปนแบบอยางที่ดี

ทุกหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมสํานักงานสวย
สะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
สํานักงานมีความ
สะอาด สวยงาม และมี
บรรยากาศรองรับการ
ใหบริการประชาชน 

อบต.มีความสะอาด 
สวยงาม และมีบรรยากาศ

รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 จัดการเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อจัดการเลือกตั้งทองถิ่น หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

300,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
จัดการเลือกตั้งเปนไป
อยางเรียบรอย 

อบต.สามารถจัดการ
เลือกตั้งอยางเรียบรอย 

ถูกตอง 

สํานักงาน
ปลัด 

6 กิจกรรมวันปยะมหาราช และ 
วันสําคัญอื่นๆ 

เพื่อจัดกิจกรรม 
วันปยะมหาราช  

๒๓ ตุลาคม 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ขาราชการ ประชาชน
ตําบลไรโคกรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 จัดงานวันพอแหงชาต ิ เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและ
สงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๑๒ สิงหาคม 

เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

ขาราชการ ประชาชนใน
ตําบลไรโคก ไดรวมกัน

แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและ
สงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน
ปลัด 

9 จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดทําวารสารสัมพันธ 
อบต.ไรโคก 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ผูบริหาร พนักงาน อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก 
รับทราบถึงการ
ดําเนินงานของ  
อบต.ไรโคก 

วารสารสัมพันธ 
อบต.ไรโคก แจงผล
การดําเนินงานใน

รอบป 
เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) 

เพื่อจัดบริการ 
One Stop Service 

(ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) 
บริการประชาชน 

ประชาชนในตําบลไรโคก
และผูมาติดตอราชการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการที่มีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน อบต.ไร
โคก มีจุด One Stop 
Service เพื่อบริการ

ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

11 บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ เพื่อจัดกิจกรรมใหพนักงาน
สวนตําบล พนกังานจางได

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ 

ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรูสึกที่
ดีพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 

ประชาชนมีความรูสึก
ที่ดีตอพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

12 ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็ปไซค 
อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เว็ปไซค อบต.ไรโคก 

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนสามารถเขา
ใชบริการเว็ปไซค อบต.
ไรโคก  

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 
ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

สํานักงาน
ปลัด 

13 ยกยองพนักงานดีเดน เพื่อดําเนินการยกยองพนักงาน
ดีเดน ที่มีความประพฤติดี 

บริการประชาชนดวยความเต็ม
ใจและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

การปฏิบัตขิองราชการ 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏบิัติงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ไดรับ
การยกยองเชิดชูความด ี

สํานักงาน
ปลัด 

14 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

เพื่อฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
และสรางกระบวนทัศนในการ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากรของ อบต.
สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บุคลากรของ อบต.
สามารถพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

15 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ 
อบต. 

เพื่ออบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

ของ อบต. 

บุคลากรของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต. ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต.
พัฒนาประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้
และยึดหลักคุณธรรม

และจริยธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

16 อบรมใหความรู พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร 

เพื่ออบรมใหความรู พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ผูบริหาร พนักงาน อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูเขา
อบรมมีความรูเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

ผูเขาอบรมไดรับความรู
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

สํานักงาน
ปลัด 

17 จัดทําเอกสารขาวประชาสัมพันธ เพื่อจัดทําเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ผูบริหาร พนักงาน อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก 
รับทราบถึงการ
ดําเนินงานของ  
อบต.ไรโคก 

เอกสารขาว
ประชาสัมพันธ แจงผล
การดําเนินงานในรอบ 

ไตรมาสและตาม
ระยะเวลา 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

18 จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
ขอบัญญัติงบประมาณ
ใชเปนแนวทางในการใช
จายงบประมาณ 

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป สามารถ

ดําเนินการตาม
กระบวนการไดแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

และใชเปนแนวทางในการ
ใชจายงบประมาณ 

สํานักงาน
ปลัด 

19 จัดทําขอบัญญัติตาํบลไรโคก 
(ไมใชขอบัญญัติงบประมาณฯ) 

เพื่อจัดทําขอบัญญัต ิ
ตําบลไรโคก 

(ไมใชขอบัญญัติงบประมาณฯ) 

ขอบัญญัติตําบลไรโคก 
(ไมใชขอบัญญัติ
งบประมาณฯ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของการ
บริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ไรโคก มีขอบัญญัติฯ
เพื่อใชในการบริหาร

ราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

20 จัดทําขอมูลพื้นฐานหมูบาน/ตาํบล เพื่อใหทราบถึงขอมูลตางๆของ
หมูบาน/ตําบล 

ขอมูลพื้นฐานของ
หมูบาน/ตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขอมูล
สามารถนํามาแกไข
ปญหาของหมูบาน/
ตําบลได 

ทราบถึงขอมูลพื้นฐาน
หมูบาน/ตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

21 จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป 

แผนดําเนินงานประจําป
เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานเปนไปอยาง
เรียบรอยตามแผนการ
ดําเนินงาน 

อบต.ไรโคกมีแผนการ
ดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

22 จัดทําแผนจัดการความรู เพื่อดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการความรู ของ 

อบต.ไรโคก 

แผนจัดการความรู 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของ
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ไดรับ
การจัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู 

พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรับการ

จัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู 

สํานักงาน
ปลัด 

23 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสี่ป 

เพื่อดําเนินการรวบรวม ปญหา 
ความตองการของประชาชนใน

ตําบลไรโคก 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหา
ความตองการของ
ประชาชนไดรับการ
แกไข 

ทราบปญหา ความ
ตองการของประชาชนใน

ตําบลไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

24 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ตามแบบที ่อบต.กําหนด 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  
มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาตําบล ไดรับ
การติดตามและ

ประเมินผล ประสิทธิภาพ
ของแผน 

สํานักงาน
ปลัด 

25 บริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อดําเนินการจัดบริการเชิงรุก
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และบริการประชาชน 

บริการเชิงรุก 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน มีความพึง
พอใจตอระบบการ
บริการเชิงรุก ของ 
อบต.ไรโคก 

ประชาชน มีความพึง
พอใจตอระบบการบริการ
เชิงรุก ของ อบต.ไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

26 ประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูล
ความตองการของหมูบาน 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของปญหา 
ความตองการของ
ประชาชนไดรับการ
แกไข 

ทราบปญหาความตองการ
ของหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

27 ประชุมประชาคมตําบลบูรณาการ
จัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคมตําบล หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 60 ของ
ประกาศสัดสวน
ประชาคมเขารวมการ
ประชาคม 

การบริหารงานของ อบต.
มาจากการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน รวมคิด รวม

ทํา รวมประเมินผล 

สํานักงาน
ปลัด 

28 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของ อบต. 

3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
ประเมิน ถูกนํากลับไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

อบต.ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเปน

ฐานขอมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตอไป 

สํานักงาน
ปลัด 

29 ปรับปรุงภารกิจ อปท. เพื่อดําเนินการปรับปรุงภารกิจ 
อบต.ใหสอดคลองกับระบบ
การบริหารที่เปลี่ยนแปลง 

อบต.ไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของการ
ปรับปรุงภารกิจ
สอดคลองกับระบบการ
บริหารที่เปลี่ยนแปลง 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงภารกิจ 

สอดคลองกับระบบการ
บริหาร กฎหมาย และ
ระเบียบการปฏิบัติที่

เปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

30 ปองกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

อบต.ไรโคก 

อบต.ไรโคก มีระบบการ
ปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคก
ไมมีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

อบต.ไรโคก สามารถลด
ปญหาและปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงาน
ปลัด 

31 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.ใหสอดคลองกับยุค

โลกาภวิัฒน 

ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ของ 

อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ 
อบต.ไรโคก ดําเนินการ
ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงมาตรฐาน

จริยธรรมให สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน
ปลัด 

32 รายงานผลการดําเนินงานประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 

3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 
มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ที่มีขอมูลถกูตอง 

ครบถวน 

สํานักงาน
ปลัด 

33 สรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสรางให อบต.ไรโคก เปน
องคกรแหงการเรียนรู 

อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ 
อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

สํานักงาน
ปลัด 

34 หนวยบรกิารเคลื่อนที ่ เพื่อจัดหนวยบริการเคลื่อนที่
ของ อบต. ในการบริการ

ประชาชน 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
หมูบานไดรับการบริการ
เคลื่อนที่ 

ประชาชนไดรับการ
บริการเคลื่อนที ่

สํานักงานปลัด
กองคลังกอง

ชางกอง
การศึกษา 

35 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพื่อจัดทําแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 5 ของการ
จัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองคลัง 

36 ประชาสัมพันธและจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
อํานวยความสะดวกแก

ประชาชน 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของการ
จัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดครบถวน
และปรชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 

9 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

37 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

38 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีครุภัณฑสํานักงาน เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

39 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 เครื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

40 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 
จํานวน 2 เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีเครื่องปริ้นเตอร เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

41 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 2 เครื่อง 

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีเครื่องปรับอากาศบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

42 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีครุภัณฑ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลงั, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

43 จัดซื้อครุภัณฑ ศพด.ไรโคก เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ ศพด.ไรโคก จัดซื้อครุภัณฑ  
ศพด.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มจีัดซื้อครุภัณฑ 
ศพด.ไรโคก เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กอง
การศึกษา 

44 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
สําหรับ ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ ศพด.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ  

ศพด.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ ศพด.

ไรโคก เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

กอง
การศึกษา 

45 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
สําหรับ อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ  

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ อบต.

ไรโคก เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

46 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีจัดซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

47 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 
ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีจัดซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 2561 2562 2563 2564 

48 ติดพัดลมเพดานอาคาร
อเนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อติดพัดลมเพดานอาคาร
อเนกประสงค  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ติดพัดลมเพดานอาคาร
อเนกประสงค  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 - - - รอยละ 100 ของ
ผูเขารวมทํากจิกรรมมี
พัดลมเพดานใชเพื่อ
ระบายความรอน 

มีพัดลมเพดานสําหรับใช
ในการทํากิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

49 จัดซื้อครุภัณฑประจํา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(โตะ เกาอี้) 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑประจํา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อโตะ เกาอี้ประจาํ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 - - - รอยละ 100 ของเด็ก
ภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีโตะเกาอี้สาํหรับ
รับประทานอาหารและ
ทํากิจกรรมตางๆ  

เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีโตะเกาอี้สาํหรับ

รับประทานอาหารและทาํ
กิจกรรมตางๆ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ 
อปพร. และผูมีสิทธิฯที่ออก
ปฏิบัติงานตามคําสั่งฯในการ
ตรวจยามวิกาล ตรวจสอบ
ความเรียบรอยของหมูบาน 

ชุมชนฯ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ พื้นที่
ตําบลไรโคกไดรับการ
ดูแลความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 จัดทําแผนปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
ปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
ของ อบต.ไรโคก 

แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของอบต.
ไรโคก มีแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดการปองกัน
และแกไขปญหาสา
ธารณภัยได 

อบต.ไรโคก มีแผน
ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ

จัดการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย

ได 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตางๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบล 

ไรโคกในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตางๆ 

อปพร. และประชาชน
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆได 

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการ

ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการจัดฝกอบรม อปพร. และ
ทบทวนแผนปองกันภัยฝาย 
พลเรือน 

เพื่อฝกอบรม อปพร. ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพรอมฝกทบทวน อปพร. 

อปพร.ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ  
อปพร. ไดรับการฝก
และสามารถนาํไป
ปฏิบัติได 

อปพร.ไดรับการ
ฝกอบรมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

5 รณรงคปองกันอัคคีภัยและ 
สาธารณภยัอื่นๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบล 

ไรโคกในการปองกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยอื่นๆ 

อปพร. และประชาชน
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
สามารถปองกันอัคคีภยั
และสาธารณภัยอื่นๆได 

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการ

ปองกันอัคคีภัยและสา
ธารณภัยอื่นๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

6 ศูนยเฉพาะกิจปองกันอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยทางถนน 

เพื่อปองกันและลดอบุัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาล

และวันสําคัญตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการจากศูนยเฉพาะ
กิจฯ 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินในชวง
เทศกาลและวันสําคัญ

ตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อเปนการเตรียมความในการ
ปองกันไฟปา 

ประชาชนตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนสามารถ
ดําเนินการปองกันไฟปา
ได 

ประชาชนมีความรูใน
การปองกันไฟปา 

สํานักงาน
ปลัด 

8 รณรงคปองกันการบุกรุกทําลายปา เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง
แหนปาไม 

พื้นที่ปาตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไมบุกรุก
ทําลายปา 

ประชาชนมีจิตสํานกึ
หวงแหนปาไม 

สํานักงาน
ปลัด 

9 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  เพื่อ
ปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ ตําบลไรโคก 

เพื่อติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ตําบล
ไรโคก 

ติดตั้งกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

สามารถปองกันและ 
เฝาระวังปญหายาเสพ
ติดและชวยดูแลความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินของประชาชน
ในพื้นที่ ตําบลไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

10 รณรงคปองกันการบุกรุกทําลายปา เพื่อสรางความตระหนักในการ
ปองกันการบกุรุกทําลายปา 

พื้นที่ปาในตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนหันมาให
ความสําคัญกับการดูแล
พื้นที่ปา 

ปาไมในตําบลไรโคก
ไดรับการดูแล ปองกัน

การ 
บุกรุกทําลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

11 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อสรางความตระหนักในการ
ปองกันไฟปา 

พื้นที่ปาในตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนหันมาให
ความสําคัญกับการดูแล
พื้นที่ปา 

ประชาชนในตําบลไร
โคกรวมกันดูแล ปองกัน

การ 
ไฟปา 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ เด็กและเยาวชนในตําบล
ไรโคก 

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100 ของเด็ก
และเยาวชนไดรวม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลไดเขารวม

กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โภชนาการสมวยั เพื่อจัดกิจกรรมโภชนาการ
สมวัยใหเด็ก ครู ผูปกครองรูถึง

หลักโภชนาการสําหรับเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของครู 
ผูปกครองรูถึงหลัก
โภชนาการสําหรับเด็ก 

ครู ผูปกครองรูถึงหลัก
โภชนาการสําหรับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
(ศูนยสามวัย) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น (ศูนยสาม

วัย) 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น (ศูนย
สามวัย) ไดรับการ
สงเสริม/สนับสนุน 

กิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น (ศูนย
สามวัย) ไดรับการ
สงเสริม/สนับสนุน 

กอง
การศึกษา 

4 สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน

ภายในตําบล 
ไรโคก 

เยาวชนในตําบลไรโคก 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
เยาวชนที่เขาเรียนมี
ความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่ไดรับ
การสงเสริมพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

5 อาหารกลางวัน(ศพด.) เพื่อจัดจางทําอาหารกลางวัน 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก 
ไดรับอาหารกลางวัน 
และมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลไรโคก 
ไดรับอาหารกลางวัน 
และมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6 เสริมสรางความรูสูผูปกครองเด็ก 
ศพด. 

เพื่อจัดประชุมเสริมสราง
ความรูสูผูปกครองเด็ก ศพด. 

ผูปกครองเด็กใน ศพด.
ตําบลไรโคก 

3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของ
ผูปกครองสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได 

ผูปกครองไดรับความรู 
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติและดูแลเด็ก

ปฐมวัยและทราบแนว
ทางการดําเนินงานของ 

ศพด. 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 2561 2562 2563 2564 

7 อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก 
ไดรับอาหารเสริม(นม) 
และมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลไรโคก 
ไดรับอาหารเสริม(นม) 
และมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

มีการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา ทํา

ใหการปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 คุมกําเนิดและฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

เพื่อคุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวไดรับ
การคุมกําเนิดและฉีด

วัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

สํานักงาน
ปลัด 

2 เยี่ยมเยียนผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ เพื่อเยี่ยมเยยีนผูปวยและผูรับ
เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ 
ไดรับการเยี่ยมเยียน
และตรวจสุขภาพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยัง
ชีพ ไดรับการเยี่ยม

เยียนและตรวจ
สุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 รณรงคปองกันไขเลือดออกและฉีด
พนหมอกควันปองกันยุงลาย 

เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนไดรับการ
ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

4 รณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
ยาเสพติด 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
เร่ืองยาเสพติด 

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกัน 

ยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

5 รณรงคปองกันโรคเอดส เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
โรคเอดส 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
เร่ืองโรคเอดส 

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกัน

โรคเอดส 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สายใยรักแหงครอบครัว เพื่อจัดกิจกรรมสายใยรักแหง
ครอบครัว 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
สถาบันครอบครัวมี
ความเขมแข็ง 

สถาบันครอบครัว
ภายในตําบลมีความ

เขมแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 

7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ
ครัวเรือนมีระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดี
ขึ้น 

ลดการเกิดขยะ
ภายในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 ซอมแซม ปรับปรุง หรือกอสราง
บานผูยากไรดอยโอกาส 

เพื่อซอมแซม ปรับปรุง หรือ
กอสรางบานผูยากไร 

ดอยโอกาส 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 3 ของผูยากไร
ในตําบลไดรับการ
สนับสนุนใหชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูยากไรในตําบลไดรับการ
สนับสนุนใหชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองชาง 

2 ๑ ความคุมคา  
๑ สาธารณประโยชน 

เพื่อจัดกิจกรรม ๑ คุมคา 
๑ สาธารณประโยชน 

สาธารณประโยชนภายใน
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 10 ของ
สาธารณประโยชน
ภายในตําบลไรโคกมี
ความสะอาด สวยงาม 
รองรับการจัดกิจกรรม 

สาธารณประโยชนภายใน
ตําบลไรโคกมีความสะอาด 

สวยงาม รองรับการจัด
กิจกรรมตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 พัฒนาตําบลไรโคก 
( Big Cleaning Day) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา 
ตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของตําบล
ไรโคก ไดรับการทํา
ความสะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 

4 ชุมชน/หมูบานนาอยู เพื่อจัดกิจกรรมชุมชน/หมูบาน
นาอยู 

หมูบานในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของชุมชน/
หมูบานภายในตําบล 
ไรโคกนาอยู 
มีความสะอาด สวยงาม 

ชุมชน/หมูบานภายใน
ตําบลไรโคกนาอยู 

มีความสะอาด สวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 

5 ถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ เพื่อจัดกิจกรรมถนนสวยดวย
ชาวไรโคกรวมใจ 

ถนนภายใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 10 ของถนนใน
ตําบลไรโคก ไดรับการ
พัฒนาดานความสะอาด 

ถนนภายในตําบลไรโคก  
มีความสะอาด สวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 

6 ธนาคารขยะเปนศูนย  
และการคัดแยกขยะ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมธนาคาร
ขยะเปนศูนย 

และการคัดแยกขยะ 

ธนาคารขยะตําบลไรโคก 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 50 ของขยะ
ไดรับการนําไป 
รีไซเคิล 

ตําบลไรโคกสะอาด 
สวยงามและประชาชนมี
รายไดเพิ่มจากการรวม

กิจกรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมสํานักงานสวย
สะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
สํานักงานมีความ
สะอาด สวยงาม และมี
บรรยากาศรองรับการ
ใหบริการประชาชน 

อบต.มีความสะอาด 
สวยงาม และมีบรรยากาศ

รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 หนาบานนามอง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
หนาบานในตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของพื้นที่
หนาบานประชาชน
ตําบล 
ไรโคกสวยสะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 

อบต.ลงพื้นที่ทุกหมูบาน
เพื่อพบปะประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
สถาบันครอบครัวมี
ความเขมแข็ง 

สถาบันครอบครัวภายใน
ตําบลมีความเขมแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับทีอ่าน
หนังสือพิมพประจาํ

หมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดติดตาม
รับรูขาวสารบานเมือง 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร จากการอาน
หนังสือพิมพในที่อาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 จัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน 
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดนิทรรศการของ 
อบต.ไรโคก ในการเผยแพร

ประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

นิทรรศการของ อบต.ใน
การประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานใหประชาชน

ทราบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนรับทราบ 
การเผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ประชาชน มีความพึง
พอใจตอการจัด
นิทรรศการของ 

อบต.ไรโคก 

สํานักงาน
ปลัด 

5 เยี่ยมบานยามเย็น เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบาน 
ยามเย็น สํารวจปญหา ความ
ตองการ ขอมูล และความ

คิดเห็นของประชาชน 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ปญหา ถูกนํามาจัด
เรียงลําดับเพื่อแกไข 

ทุกหลังคาเรือนไดรวม
เสนอปญหา ความคิดเห็น 
ใหขอมูล ที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาตาํบล 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สงเสริมความเขมแข็งของชมรม
ผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอาย ุ

ชมรมผูสูงอายุ 
 

48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ 70 ของ
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่
สดชื่นแจมใส 

ผูสูงอายุไดพบปะพูดคุย
รวมทํากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 สงเสริมพัฒนากลุมสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
สตร ี

กลุมสตรีตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของกลุม
สตรีสามารถพัฒนา
อาชีพใหดีขึ้น 

กลุมสตรีในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 พัฒนากลุมอาชพี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ 

กลุมอาชีพตาํบลไรโคก - 20,000 - - รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพไดรับการพัฒนา
อาชีพใหดีขึ้น 

กลุมอาชีพในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 จัดการแขงขันกีฬาตาํบลไรโคก เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
ตําบล 

เยาวชนและประชาชน
ตําบลไรโคก 

120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 50 ของ
เยาวชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

เยาวชนและ
ประชาชน ใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 

กอง
การศึกษา 

2 จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อจัดสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขัน 

เยาวชนและประชาชน
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
เยาวชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

เยาวชนและ
ประชาชน ใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนงานประจําปวัดหัวนา 
(ยอนรอยหลวงปูแกว) 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประจําปวัดหัวนา 

(ยอนรอยหลวงปูแกว) 

งานประจําปวัดหัวนา 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักใน
พุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับ
การทําน ุบํารุง และ

สืบสาน 

กอง
การศึกษา 

4 ทําบุญกลางบาน  
หมูที่ ๓,4 และ ๕ 

เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
กลางบาน  

หมูที่ ๓ - หมูที่ ๕ 

ประชาชน 
หมูที่ 3,4 และ 5 

ตําบลไรโคก 

45,000 45,000 45,000 45,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหมูที่ 3,4 
และ 5 รวมจัดกจิกรรม
ทําบุญกลางบาน  

พระพุทธศาสนาไดรับ
การทําน ุบํารุง และ

สืบสาน 

กอง
การศึกษา 

5 สนับสนุนทําบุญลานตากขาว 
หมูที่ 1 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ทําบุญลานตากขาว 

ประชาชน 
หมูที่ 1 

ตําบลไรโคก 

25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที ่1 รวม
ประเพณีทําบุญลาน
ตากขาว 

กิจกรรมทําบุญลาน
ตากขาวไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

6 สนับสนุนเทศนมหาชาติ เพื่อสนับสนุนประเพณี
เทศนมหาชาติ 

ประชาชนตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกรวมรับฟงการ
เทศนมหาชาติ 

กิจกรรมเทศน
มหาชาติไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

7 จัดงานวันรักผูสูงอาย ุ เพื่อจัดกิจกรรมวันรัก
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 ทําบุญบานไกลไปไหวพระ เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
บานไกลไปไหวพระ 

ประชาชนตําบลไรโคก 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักใน
พุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับ
การทําน ุบํารุง และ

สืบสาน 

สํานักงาน
ปลัด 

9 สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีสงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนรวมกจิกรรม
สงเสริมประเพณี
สงกรานต 

กิจกรรมประเพณี
สงกรานตไดรับการ

สืบสานใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

10 สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

เพื่อสงเสริมประเพณี 
แหเทียนเขาพรรษา 

ประชาชนตําบลไรโคกเขา
รวมกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการ

สืบสานใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

11 อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟงธรรม เพื่อจัดกิจกรรมอุมลูก
จูงหลานเขาวัดฟงธรรม 

ประชาชนในตําบลไรโคก  5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักใน
พุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับ
การทําน ุบํารุง และ

สืบสาน 

กอง
การศึกษา 

12  จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออก
กําลังกายหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลา
วางที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาํลังกายและใช

เวลาวางที่เปน
ประโยชน 

กอง
การศึกษา 

13  จัดซื้อเครื่องอุปกรณกีฬาหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
อุปกรณกีฬาหมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลา
วางที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาํลังกายและใช

เวลาวางที่เปน
ประโยชน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

14  จัดซื้อเครื่องเครื่องเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือ 
เครื่องเลนสนามหมูบาน  

หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลา
วางที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาํลังกายและใช

เวลาวางที่เปน
ประโยชน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.8 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

 1 สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ ์

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ ์

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 5 ของตําบลไร
โคก มีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนรวมกันปลูกปา 
เพื่อรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญา
แฝกและพันธุไมตางๆ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกหญาแฝก
และพันธไมตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 5 ของพื้นที่
ตําบลไรโคกไดรับการ
ปลูกหญาและพันธไม
ตางๆ 

หนาดินไดรับการปองกัน
การพังทลาย สรางความ

อุดมสมบูรณและลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงานจาง  
อบต.ไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของ
พนักงานจาง อบต. 
ไรโคกไดรับการคุมครอง
ครองจากสํานักงาน
ประกันสังคม 

พนักงานจาง อบต. 
ไรโคกไดรับการคุมครอง

ครองจากสํานักงาน
ประกันสังคม 

กองคลัง 

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 4,600,000 4,800,000 5,000,000 5,200,000 รอยละ 100 ของ
ผูสูงอายุมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   
ผูพิการภายในตําบลไรโคก  

 

ผูพิการในตําบลไรโคก 
  

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100 ของผู
พิการมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

ผูพิการในตําบลไรโคกที่มี
สิทธิ์ ไดรับการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในตําบลไรโคก 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของผูปวย
เอดสมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

ผูปวยเอดสมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 เงินสํารองจาย เพื่อใชในกรณีเรงดวน เพื่อ
บรรเทาปญหาและความ

เดือดรอนของประชาชนหรือ
กรณีไวจายในกจิการที่สามารถ

คาดการณไวลวงหนา 

ตําบลไรโคก 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของ
ปญหาและความ
เดือดรอนของประชาชน
หรือกรณีไวจายใน
กิจการที่สามารถ
คาดการณไวลวงหนา
สามารถแกไขได 

สามารถบรรเทาปญหา
และความเดือดรอนของ

ประชาชนหรือกรณีไวจาย
ในกิจการที่สามารถ

คาดการณไวลวงหนาได 

สํานักงาน
ปลัด 

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (กบท.) 

ขาราชการตําบลไรโคก 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคก 
มีเงินบําเหน็จบํานาญไว
สําหรับใชจายเมื่อ
เกษียณ 

ขาราชการ อบต.ไรโคก มี
เงินบําเหน็จบํานาญไว

สําหรับใชจายเมื่อเกษียณ 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 ทุนการศึกษาสาํหรับเด็ก 
ดอยโอกาสผูยากไร 

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก
เด็กดอยโอกาส 

เด็กดอยโอกาส 
ในตําบลไรโคก 

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 5 ของเด็กดอย
โอกาสไดรับโอกาสทาง
การศึกษา 

เด็กดอยโอกาสไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 ติดตั้งปายจราจรชนิดตางๆภายใน
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดตั้งปายจราจรชนิดตางๆ
ภายในตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 100 ของเด็กใน
ตําบลไรโคก มี ศพด.ที่มี
มาตรฐานในการศึกษา 

ตําบลไรโคก มี ศพด.ที่มี
มาตรฐานในการศึกษา 

กองชาง 

3 เปลี่ยนทอ คสล. คลองน้ําทิ้ง 
บานนายเฉือ่ย สายเทีย่ง  
หมูที่ 1  

เพื่อใหไดทอ คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

ขนาดทอ  
คสล. 0.80 เมตร 

จํานวน 8 จุด 
รวม 71 ทอน 

195,900 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

4 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายอยู พรมสันต  
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล.ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. 
ยาวรวม 112 ม. 
หนา 0.15 ม.  

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
336 ตร.ม. 

190,100 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

5 เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ 
สายไรโคก-ดอนชอฟา  
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 กอสรางรางระบายน้าํรูปตัวยู  
สายบานทิดเตา-ริมคลอง  
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดรางระบายน้ําที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 1.80 ม.  
สูง 1.20 ม. 

หนา 0.12 ม. 
ยาวรวม 105 ม. 

401,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 

28 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 เสริมไหลทางถนนทางเขาหมูบาน 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 200,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

8 ปรับปรุงถนนสายหลัก 
จากคลองชลประทาน-บานนายอื้น 
หมูที่ 3 
ดวยวธิีลาดยาง 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 250 ม. 
หนา 0.05 ม.  

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. 

403,100 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

9 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนายเจอ 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

10 กอสรางถนนดิน 
จากบานนางกิ่ง-แยกหัวดอน  
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 1.20 ม.  

และเสริมผิวจราจรหิน
คลุกหนา 0.10 ม. พรอม
วางทอ คสล.0.60 ม. 

ยาวรวม 43  

398,900 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

11 กอสรางถนน คสล. 
บานนางลวน-นางเฉลิม 
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 

29 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

12 กอสรางถนน คสล. 
สายคลองชลประทาน 
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

13 กอสรางถมดิน/หินผุ  
สายบานนายทองหลอ-นางอึ่ง  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 1,540 ม. 
หนา 0.50 ม.  

429,900 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

14 ขยายเขตไฟฟาบานไรสนาม 
หมูที่ 5 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ขยาย
เขตไฟฟามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง 

15 กอสรางอาคารอเนกประสงค 
หมูที่ 5 (บานสนามบน) 

เพื่อใหไดอาคารอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

2,000,000 - - - รอยละ 100 ของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ หมูที่ 5 
ประชาชนเขารวมกิจกรรม  

มีอาคารอเนกประสงค
ไวใชในการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

กองชาง 

16 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายเหล เนียมจันทร  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 155 ม. 
หนา 0.15 ม.  

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
620 ตร.ม. 

321,800 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

17 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
สาย 12-คลองชลประทาน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.10 ม.  

78,400 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

18 ปรับปรุงถนน คสล.  
แยกคลองชลประทาน-ทางเขา  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.01 

30 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

19 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสนามกีฬา  
หมูที่ 6 

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
สนามกีฬา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่มาออกกาํลัง
กายมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟา 
สองสวางสําหรับการ

ออกกาํลังกาย 

กองชาง 

20 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
สี่แยกคลองชลประทาน 
หมูที่ 6  

เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่คมนาคมมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟา 
สองสวางสําหรับการ

คมนาคม 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ
 

เพื่อกอสรางถนน คสล. 
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ

 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

22 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพ ุ

1.ตอเติมหองน้ํา โถสุขภัณฑ 
พรอมอางลางหนา 

2.ตอเติมหองพยาบาล 

500,000 - - - รอยละ 100 ของเด็ก 
ศพด. มีหองน้ํา และหอง
พยาบาลที่ถูกสุขลกัษณะ 

ศพด. มีหองน้ํา และ
หองพยาบาลที่ถูก

สุขลักษณะ 

กองชาง 

23 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรั้ว
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรั้ว
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อาคารเรียน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

100,000 - - - รอยละ 80 ของพื้นที่
ไดรับการปรับปรุงใหอยูใน
สภาพที่สวยงาม 

บริเวณรั้วหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารเรียนไดรับการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพ

ที่สวยงาม 

กองชาง 

24 กอสรางหองน้ําบริเวณสนามกีฬา
ฟุตซอล 

เพื่อกอสรางหองน้ําบริเวณ
สนามกีฬาฟุตซอล 

กอสรางหองน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

 

200,000 - - - รอยละ 100 ของผูออก
กําลังมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะใช 

ผูออกกาํลังกายมี
หองน้ําที่ถูกสุขลกัษณะ

ใช 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล.  
บานนายประทุม ศรีถม - 
บานนายเพชร 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

26 กอสรางถนน คสล.  
คลองชลประทานเชื่อมตอถนน 
สายดอนพอปู 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

27 ขุดลอกหลุมยืมตลอดสาย 
หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของประชากร 
หมูที่ 1 มีน้าํใชในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 

28 กอสรางถนน คสล.  
หนาบานนายแชม นกนวม 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

29 ขุดลอกคลองสายกลาง 
หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของประชากร 
หมูที่ 1 มีน้าํใชในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 

30 กอสรางถนน คสล. 
จากบานปาเบีย้ว-บานนาย
ประเสริฐ เหลิมทอง 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

31 กอสรางถนน คสล. 
ทางเขาอาคารโรงปุย 
พรอมเทพื้นราบ 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

32 กอสรางรางระบายน้าํ 
บานนายบุญชวย บุญโพธิ-์ 
บานนายปาด 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดรางระบายน้ําที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

33 ตอเติมอาคารอเนกประสงค 
ริมคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อตอเติมอาคาร
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 500,000 - - รอยละ 100 ของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ หมูที่ 3 
ประชาชนเขารวมกิจกรรม  

มีอาคารอเนกประสงค
ไวใชในการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

กองชาง 

34 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนายผัดถึงถนนนานายทุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

35 เทลาน คสล.  
ที่สาธารณะบานแหลมทอง 
หมูที่ 4 

เพื่อใหได ลาน คสล. กอสรางลาน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 100 ของ
ประชาชน มวีาน คสล.ไว
ใชในกิจกรรมสวนรวม
ตางๆ 

มีลาน คสล. ไวใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

 

36 ฝงทอบานนายเลียบ แสนสุด 
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีทอไวใชใน 
การระบายน้ํา 

ฝงทอ 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

37 ขยายเขตไฟฟาที่สาธารณะ 
หมูที่ 4 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ขยาย
เขตไฟฟามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
การคมนาคมและการใช

ในชีวิตประจําวัน 

กองชาง 

38 ขุดลอกคลองทางชาง 
หมูที่ 4 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของประชากร 
หมูที่ 4 มีน้าํใชในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

39 กอสรางดาดคลอง คสล. 
สายบานนายประนอม สุขเกษม 
หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางดาดคลอง คสล. ดาดคลอง คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 100 สามารถ
ปองกันการพังทลายของ
ดิน ทําใหคลองไมตื้นเขิน 

เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน 

กองชาง 

40 กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง
ชลประทาน-บานนางกิ่ง 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

41 ขุดลอกหลุมยืมภายในหมูบาน 
หมูที่ 5 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของประชากร 
หมูที่ 5 มีน้าํใชในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 

42 ปรับปรุงซอมแซมทางระบายน้ํา
ทางเขาวัดหัวนา(ประตูซุม) 
หมูที่ 5 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม 
รางระบายน้ํา 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

43 กอสรางถนน คสล. สายคลอง
ชลประทาน-บานนางเจือ รื่นเริง 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

44 กอสรางถนนลูกรัง 
สายบานนายพวน จันทรมาก 
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 100,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

45 กอสรางรางระบายน้าํ  
รอบศาลากลางหมูบาน 
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดรางระบายน้ําที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

46 ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง
การเกษตร 
หมูที่ 6 

เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดกลาง
การเกษตร 

 

ปรับปรุงอาคารตลาด
กลางการเกษตร 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 300,000 - - รอยละ 70 ของผลิตผล
ทางการเกษตรมีสถานที่
จัดจําหนาย 

ประชาชนมีสถานที่
จําหนายผลิตผล
ทางการเกษตร 

กองชาง 

47 ตั้งศาลพระภูมิ ศาลา 80 พรรษา 
หมูที่6 

เพื่อตั้งศาลพระภูม ิ
ศาลา 80 พรรษา 

 

ตั้งศาลพระภูมิ  
ศาลา 80 พรรษา 

 

- 50,000 - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

ประชาชนมีสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

กองชาง 

48 ขุดลอกวัชพืชในหมูบาน 
หมูที่ 6 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- 200,000 - - รอยละ 50 ของประชากร 
หมูที่ 6 มีน้าํใชในการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 

49 ปรับปรุง/ซอมแซมศาลาดอนพอปู 
หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
ศาลาดอนพอปู 

 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลา 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

กองชาง 

50 ซอมแซมถนนสายบานนายชินสุด
ถนนวิดน้ํา 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

51 กอสรางถนน คสล.  
บานนายเผิด ทองมาก 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

52 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณบานกวยบน 
หมูที่ 2 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณ 
บานกวยบน 

 

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณ 
บานกวยบน 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากพื้นที่
สาธารณะ 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากพื้นที่

สาธารณะ 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

53 กอสรางถนน คสล. ขางอาคารศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

54 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายประเสริฐ เหลิมทอง-
บานนายเสริม ประสม 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

55 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขาซอยบานนายสํารอง- 
บานนางสุม มีทรัพย 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

56 กอสรางถนน คสล.  
จากคลองชลประทาน  
เขาบานนาน้าํพ ุ
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

57 กอสรางถนนลาดยางสายปามะคา
ถึงคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

58 ทําคลองทิ้งน้ําตอจากบริเวณบาน
นายวิรัช ถึงเขตอําเภอเมือง 
หมูที่ 4 

เพื่อทําคลองทิ้งน้ําตอจาก
บริเวณบานนายวิรัช ถึงเขต

อําเภอเมือง 
 

ทําคลองทิ้งน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 

36 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

59 ปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา-คลองหัวดอน 
หมูที่ 4 

เพื่อปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา ปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 500,000 - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

60 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนางหอม-ที่นายทุน 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 300,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

61 กอสรางถนน 
สายบานนายทองหลอ ขาวสนิท 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 300,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

62 ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน 
หมูที่ 5 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 300,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ขยาย
เขตไฟฟามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการคมนาคมและ

การใชใน
ชีวิตประจําวัน 

กองชาง 

63 ฝงทอพรอมถมดิน 
ถนนสายทางเขาศาลา 
หมูที่ 6 

เพื่อฝงทอพรอมถมดิน 
ถนนสายทางเขาศาลา 

 

ฝงทอพรอมถมดิน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

64 ปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน  
หมูที่ 6 

เพื่อปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน ปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 200,000 - รอยละ 30 ของ
ประชาชนไดรับประโยชน
จากโรงสีขาวชุมชน 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากโรงสี

ขาวชุมชน 

กองชาง 

65 กอสรางถนนลูกรังเชื่อมตอ  
หมูที่ 6 และ หมูที ่1 

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

66 ปรับปรุงศาลานากระทงเดียว 
หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
ศาลานากระทงเดียว 

 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลา 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 100,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

กองชาง 

67 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายกําจัด 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 100,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

68 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายม ีนกนวม- 
บานนายพันธ ทองมาก 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

69 กอสรางถนน คสล. พรอม 
รางระบายน้ําสายไรโคก 
บานนายสังวล นกนวม- 
บานนางเยี่ยง องครักษ 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 300,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

70 ซอมแซมคันคลองสายคลองจัดรูป 
หมูที่ 2 

เพื่อซอมแซมคันคลอง 
สายคลองจัดรูป 

 

ซอมแซมคันคลองสาย
คลองจัดรูป 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 80 ของเกษตรกร 
มีถนนใชในการคมนาคม
ขนสงผลิตผลทางการ
เกษตร 

เกษตรกร ไดมีถนนใช
ในการคมนาคมขนสง
ผลิตผลทางการเกษตร 

กองชาง 

71 กอสรางถนน คสล.  
จากบานปาเบีย้ว- 
บานนายประเสริฐ เหลิมทอง 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

72 ปรับปรุงอาคารศูนยการถายทอด
เทคโนโลยีฯ 
หมูที่ 2 

ปรับปรุงอาคารศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีฯ 

 

ปรับปรุงอาคารศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีฯ 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากอาคารศูนย
การถายทอดเทคโนโลยีฯ 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากอาคาร
ศูนยการถายทอด

เทคโนโลยีฯ 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

73 กอสรางถนน คสล.  
บานนางลออ-บานปาเล็ก 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 100,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

74 กอสรางถนน คสล.  
คลองชลประทาน-บานนายพิณ 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

75 กอสรางถนน คสล.  
สายคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 300,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

76 ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ประนอมถึงทุงนา 
หมูที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนสาย 
บานนายประนอมถึงทุงนา 

 

ปรับปรุงถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

77 กอสรางอาคารอเนกประสงค 
หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางอาคาร
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 500,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ หมูที่ 3 
ประชาชนเขารวมกิจกรรม  

มีอาคารอเนกประสงค
ไวใชในการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

กองชาง 

78 กอสรางสะพานขามคลอง 
สายบานนายบวบ  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดสะพานที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 1,000,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

79 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

80 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

81 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

82 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

83 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

84 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 

40 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

85 กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง
ชลประทาน โครงการราชบุรีฝงขวา 
คลอง 22 ซาย 1 ขวา เชื่อมตอ
ตําบลหวยทาชาง อ.เขายอย 
(บริเวณ หมู 5) 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 5,000,000 - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

86 ขยายสะพานขามคลอง 
บานปามะคา  
หมูที่ 3 

เพื่อขยายสะพานขามคลอง 
บานปามะคา 

หมูที่ 3 

ขยายสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 2,000,000 - รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

87 กอสรางถนนลาดยางสายคันคลอง 
จากคลองสูบประปา หมูที ่5  
ต.ไรโคก เชื่อมตอ หมูที่ 5  
ต.บานทาน 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 20,000,000 รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

88 กอสรางสะพานขามคลอง 
สายใหญ 1 ขวา บานไรกน  
หมูที่ 1 

เพื่อกอสรางสะพานขามคลอง 
สายใหญ 1 ขวา บานไรกน 

หมูที่ 1 

กอสรางสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - 2,000,000 รอยละ 50 ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีเสนทางการ
คมนาคมและลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคม
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดงูาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมประเพณีไทยทรงดํา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีไทยทรงดํา 

กลุมไทยทรงดํา 
ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 50 ของกลุม
ไทยทรงดําเขารวม
กิจกรรมประเพณ ี
ไทยทรงดํา 

กิจกรรมประเพณีไทยทรง
ดําไดรับการสืบสานใหคง

อยู 

กอง
การศึกษา 

2 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมและสืบสาน
กิจกรรมลอยกระทง 

ประชาชนในตําบลไรโคก  70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบ
สานกิจกรรม 
ลอยกระทง 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

3 กิจกรรมประเพณีถวายสลากภัต เพื่อสืบสานประเพณีถวาย
สลากภัต 

ประชาชนในตําบลไรโคก  3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบ
สานประเพณีถวาย
สลากภัต 

กิจกรรมประเพณีถวาย
สลากภัตไดรับการสืบสาน

ใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

42 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
ระดับอําเภอ  

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
ระดับอําเภอ 

ศูนยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางอําเภอบานลาด 

 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100ของการ
จัดซอจัดจางอําเภอ
บานลาด ดําเนินงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยขอมูลการ 
จัดซอจัดจางอําเภอ
บานลาด ดําเนินงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 อาหารกลางวันนักเรียน 
โรงเรียนบานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับโรงเรียน
บานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียนบานไรโคก 

1,200,000 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 100 ของ
เด็กที่อยูในโรงเรียน
บานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 
ไดรับอาหารกลางวัน 
และมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรยีน
บานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 
ไดรับอาหารกลางวัน 
และมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

2 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ใหกับโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียนบานไรโคก 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รอยละ 100 ของ
เด็กที่อยูในโรงเรียน
บานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 
ไดรับอาหารเสริม
(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรียน
บานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก
ไดรับอาหารเสริม
(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

44 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
แผนงานสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนนําสุขภาพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนาํสุขภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และแกนนาํสุขภาพ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
การสาธารณสุขมูล
ฐานดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดงูาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนกิจกรรมการจัดขบวน
แหงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การจัดขบวนแหงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 
อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี-

เมืองเพชร 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมสามารถ
สนับสนุนงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 
ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัด
เพชรบุร ี

กิจกรรมการจัดขบวน
แหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร ไดรับการ
สืบสานใหคงอยูคูกับ
จังหวัดเพชรบุร ี

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมววัเทียม
เกวียน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมววั
เทียมเกวียน 

สนับสนุนกิจกรรมววัเทียม
เกวียนประจําป 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมววัเทียม
เกวียนไดรับการสืบ
สานใหคงอยูคูอําเภอ
บานลาด 

กิจกรรมววัเทียม
เกวียนไดรับการสืบ
สานใหคงอยูคูอําเภอ
บานลาด 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
แผนงานงบกลาง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนตําบลไรโคก 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 รอยละ 50 ของ
สมาชิกกองทุนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไรโคก
สามารถบริหารงานได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตาํบล 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตาํบล 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชน ไดรับ
ประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

ประชาชน ไดรับ
ประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม  2  โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก 
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ 
อ.หนองหญาปลอง (บริเวณสาย
หวยตาแกว หมูที ่1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

2 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

3 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก 
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ 
อ.หนองหญาปลอง (บริเวณสาย
หวยตาแกว หมูที ่1 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 2 
พิกัด 13.090452 
       99.836671 
ถึง   13.090322 
       99.828049  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

4 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 2 
พิกัด 13.101647 
       99.941456 
ถึง   13.109680 
       99.838202 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

5 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก 
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ 
อ.หนองหญาปลอง (บริเวณสาย
หวยตาแกว หมูที ่1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 3 
พิกัด 13.090322 
       99.828049 
ถึง   13.089971 
       99.819693  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- - 3,320,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 กอสรางถนนลาดยาง ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไรโคก) 
ชวงที่ 3 
พิกัด 13.109680 
       99.838202 
ถึง   13.115009 
       99.836760 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 610 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
3,660 ตร.ม. 

- - 2,306,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 กอสรางถนนลาดยางสาย ต.ไรโคก 
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.ทาตะครอ 
อ.หนองหญาปลอง (บริเวณสาย
หวยตาแกว หมูที ่1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 4 
พิกัด 13.089971 
       99.819693 
ถึง   13.086826 
       99.811673  

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

- - - 3,320,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

รวม  7  โครงการ 6,640,000 6,640,000 5,626,000 3,320,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร
จังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ขอ
ประสาน 2561 2562 2563 2564 

1 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง
สาย ต.ไรโคก อ.บาน
ลาด เชื่อมตอ 
 ต.ทาตะครอ อ.หนอง
หญาปลอง (บริเวณ
สายหวยตาแกว หมูที่ 
1 ต.ไรโคก)  
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093526 
       99.843674 
ถึง   13.090452 
       99.836671  

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

2 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.
บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไร
โคก) 
ชวงที่ 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

3,320,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

แบบ ผ.03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร
จังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ขอ
ประสาน 2561 2562 2563 2564 

3 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง
สาย ต.ไรโคก อ.บาน
ลาด เชื่อมตอ ต.ทา
ตะครอ อ.หนองหญา
ปลอง (บริเวณสายหวย
ตาแกว หมูที่ 1 ต.ไร
โคก) 
ชวงที่ 2 
พิกัด 13.090452 
       99.836671 
ถึง   13.090322 
       99.828049  

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

4 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.
บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไร
โคก) 
ชวงที่ 2 
พิกัด 13.101647 
       99.941456 
ถึง   13.109680 
       99.838202 

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

- 3,320,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

แบบ ผ.03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร
จังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ขอ
ประสาน 2561 2562 2563 2564 

5 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง
สาย ต.ไรโคก อ.บาน
ลาด เชื่อมตอ ต.ทา
ตะครอ อ.หนองหญา
ปลอง (บริเวณสายหวย
ตาแกว หมูที่ 1 ต.ไร
โคก)  
ชวงที่ 3 
พิกัด 13.090322 
       99.828049 
ถึง   13.089971 
       99.819693  

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

- - 3,320,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

6 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ต.ไรโคก  
อ.บานลาด เชื่อมตอ ต.
บานทาน  
อ.บานลาด (บริเวณ 
หมูที่ 1  
ต.ไรโคก-หมูที่ 6 ต.ไร
โคก) 
ชวงที่ 3 
พิกัด 13.109680 
       99.838202 
ถึง   13.115009 
       99.836760 

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 610 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 3,660 ตร.ม. 

- - 2,306,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

แบบ ผ.03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ลงชื่อ                               เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ                                                            ลงชื่อ                               ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ                         
             (นายวิเชียร  ปลื้มจิตร)                       (นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา)                                                                                   

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค                                                                                                               นายกองคการบริหารสวนตาํบลสมอพลือ 

ตรวจสอบขอมลูแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 

ลงชื่อ             ลงชื่อ     
            (นายบุญเลิศ  ฉลองชาติ)           (นายรัฐพล  นิโครธานนท) 

            ทองถ่ินอําเภอบานลาด                         นายอําเภอบานลาด  

 

ที่ ยุทธศาสตร
จังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ขอ
ประสาน 2561 2562 2563 2564 

7 เมืองนาอยู
และ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาผาน
เกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง
สาย ต.ไรโคก อ.บาน
ลาด เชื่อมตอ ต.ทา
ตะครอ อ.หนองหญา
ปลอง (บริเวณสายหวย
ตาแกว หมูที่ 1 ต.ไร
โคก)  
ชวงที่ 4 
พิกัด 13.089971 
       99.819693 
ถึง   13.086826 
       99.811673  

เพื่อใหได
ถนนลาดยางที่
ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 945 ม.  
หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,670 ตร.ม. 

- - - 3,320,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
เสนทางการคมนาคมที่
สะดวกข้ึน 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่

สะดวกข้ึน 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด

เพชรบุร ี

รวม 7 โครงการ 6,640,000 6,640,000 5,626,200 3,320,000 - - - 

แบบ ผ.03/1 
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562  ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคา
เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 

4 
1 

 
 
 

170,000 
10,000 

 
 
 

8 
2 

 
 
 

440,000 
70,000 

 
 
 

11 
1 

 
 
 

590,000 
10,000 

 
 
 

7 
1 

 
 
 

390,000 
10,000 

 
 
 

30 
5 

 
 
 

1,590,000 
100,000 

 
รวม 5 180,000 10 510,000 12 600,000 8 400,000 35 1,690,000 

ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

50 
11 

 
10 
8 
8 
7 
 

12 
 

2 
9 

32 

 
 

1,903,000 
1,165,000 

 
2,598,000 
230,000 
175,000 
168,000 

 
1,275,000 

 
40,000 

6,070,000 
19,769,100 

 
 

48 
11 

 
10 
8 
8 
8 
 

12 
 

2 
9 

35 

 
 

1,633,000 
1,165,000 

 
2,598,000 
230,000 
175,000 
188,000 

 
1,275,000 

 
40,000 

6,090,000 
18,090,000 

 
 

48 
11 

 
10 
8 
8 
7 
 

12 
 

2 
9 

30 

 
 

1,633,000 
1,165,000 

 
2,598,000 
230,000 
175,000 
168,000 

 
1,275,000 

 
40,000 

6,110,000 
22,626,000 

 
 

48 
11 

 
10 
8 
8 
7 
 

12 
 

2 
9 

25 

 
 

1,633,000 
1,165,000 

 
2,598,000 
230,000 
175,000 
168,000 

 
1,275,000 

 
40,000 

6,130,000 
35,420,000 

 
 

194 
44 

 
40 
32 
32 
29 

 
48 

 
8 

36 
122 

 
 

6,802,000 
4,660,000 

 
10,392,000 

920,000 
700,000 
692,000 

 
5,100,000 

 
160,000 

24,400,000 
95,905,100 

รวม 149 33,393,100 151 31,484,000 145 36,020,000 140 48,834,000 585 149,731,100 
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และภูมภิาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

20 

 
 
 

532,000 

รวม 5 133,000 5 133,000 5 133,000 5 133,000 20 532,000 
รวมทั้งสิ้น 159 33,706,100 166 32,127,000 162 36,753,000 153 49,367,000 640 151,953,100 

แบบ ผ.07 



 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยง
กับยทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตพื้นที่ 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัด  

ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวย

สนับสนุน 2561 
256

2 
256

3 
256

4 
ยุทธศาสตรสินคา
เกษตร-อาหาร 
มคีุณภาพและ

ปลอดภัย 
 

 

ยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาสินคา
เกษตรได
มาตรฐาน/ 

อาหารมีความ
ปลอดภัย 

สินคาเกษตร/
อาหารได
มาตรฐาน
อาหารได
มาตรฐาน

ความปลอดภัย 
ตามเกณฑ
นานาชาติ 

 

1. รอยละของการผลิตสินคาเกษตร อาหาร
และ อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน/รอยละ 5 
 
 
 
 
2. รอยละจัดหาและปรับปรุงซอมแซมแหลง
น้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
การเกษตร/รอยละ 5 
 
 
3. รอยละสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร
และ ผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ/รอยละ 5 
 
 
 
 
4. รอยละของเกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรลด การใชปุยเคมี โดยใชปุย
ชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมี/
รอยละ 20 
 

5 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

6 

10 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

12 

15 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

18 

20 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

24 

ปละ ๕ แปลง/
ฟารม 
 
 
 
 
 
ปละ 1 แหง 
 
 
 
 
ปละ ๒ 
ผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
ปละ ๖ แปลง/
ฟารม 

1. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่
ปลอดภัยไดมาตรฐานและลด
ตนทุนการผลิต 
 
 
 
2. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมี
ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
การเกษตร 
 
 
3. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร 
และผลิตภัณฑ  แปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
4. เสริมสรางองคความรูดาน
การเกษตรแกเกษตรกร และ
สงเสริมใหเกษตรกรลดการใช 
ปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/
จุลินทรีย ทดแทน 
การใชปุยเคมี 
 

1. โครงการสงเสริม
สนับสนุน  จํานวน  
6 โครงการ 
2. โครงการรณรงค
ฝกอบรม  จํานวน      
1 โครงการ 
 
1. สงเสริมแนว
พระราชดําริอนุรักษ
ฝายแมว จํานวน  
1 โครงการ 
 
1. โครงการสงเสริม
สนับสนุน  จํานวน  
2 โครงการ 
2. โครงการรณรงค
ฝกอบรม  จํานวน      
2 โครงการ 
 
1. โครงการสงเสริม
สนับสนุน  จํานวน  
2 โครงการ 
2. โครงการรณรงค
ฝกอบรม  จํานวน      
2 โครงการ 
 

สํานักงานปลัด กองชาง  
กองคลัง  

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 

ความเชื่อมโยง
กับยทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตพื้นที่ 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัด  

ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรสินคา
เกษตร-อาหาร 
มคีุณภาพและ

ปลอดภัย 
 

 

ยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

ตําบลไรโคก ผาน
เกณฑเมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก
ผานเกณฑ

มาตรฐานเมือง
นาอยู 

 

1. รอยละการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง 
ปาไมและภูเขา/รอยละ 5 
 
 
 
 
2. รอยละเสริมสรางความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน/รอยละ 5 
 
 
 
 
 
3. รอยละเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนความเขมแข็งของสังคมและ
พัฒนา โครงสรางพื้นฐาน/รอยละ 5 
 
 
 
 
4. รอยละสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ/รอยละ 5 
 
 
 
 
 
5. รอยละการอนุรักษภูมิปญญา ประเพณี
ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณ
ที่ดีงาม/รอยละ 5 
 

5 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

 
5 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
10 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

 
15 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 
20 

เพิ่มพื้นที่ปา
ชุมชน 
รอยละ 5 /ป 
 
 
 
 
โครงการ
เสริมสราง
ความม่ันคง
ความสงบ
เรียบรอยฯ  
อยางนอยปละ  
5 โครงการ 
 
โครงการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานอยาง
นอยปละ  
5 โครงการ 
 
โครงการ
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ที่ดอียางนอย 
ปละ  
5 โครงการ 
 
การอนุรักษภูมิ
ปญญา 
ประเพณี
ทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
อยางนอยปละ 
5 โครงการ 
 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมปองกันการรุก
ล้ํา ลําคลอง ปาไมและภูเขา 
 
 
 
 
2. เสริมสรางความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
 
 
 
 
3. เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเขมแข็งของสังคมและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
4. สงเสริมการบริหารจัดการที่
ดีของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
5. การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ินศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่เปนอัตลักษณที่ดีงาม 
 

1. โครงการขุดลอก 
ลําคลอง  จํานวน  
5 โครงการ 
2. โครงการรณรงค
ฝกอบรม  จํานวน      
6 โครงการ 
 
1. โครงการดานการ
ปองกันฯ  จํานวน 6 
โครงการ 
 
 
 
 
 
1. โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน  
จํานวน 88 โครงการ 
 
 
 
 
1. โครงการบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ จํานวน 
61 โครงการ 
 
 
 
 
1. โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญา ประเพณีทองถ่ิน
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 
จํานวน 8 โครงการ  

สํานักงานปลัด 

กองชาง  
กองคลัง  

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 

ความเชื่อมโยง
กับยทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตพื้นที่ 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค 
ตัวชี้วัด  

ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมาย 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรสินคา
เกษตร-อาหาร 
มคีุณภาพและ

ปลอดภัย 
 

 

ยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวชั้นนํา
ของจังหวัด และ
ภูมิภาค ASEAN 

 

ตําบลไรโคก
เปนพื้นที่

เปาหมายการ
ทองเที่ยวของ
คนในประเทศ
และภูมิภาค 

ASEAN 
 

1. รอยละพัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศน 
    และกิจกรรม โดยอาศัยตนทุนทาง 
    วัฒนธรรม ภูมิปญญาและธรรมชาติ 
 

5 10 15 20 โครงการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 
ภูมิทัศน 

และกิจกรรม 
โดยอาศัย
ตนทุนทาง 
วัฒนธรรม  

ภูมิปญญาและ
ธรรมชาติ 

อยางนอยปละ 
5       

โครงการ 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว  
ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัย
ตนทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาและธรรมชาติ 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ภูมิทัศนและกิจกรรม โดย
อาศัยตนทุนทาวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาและธรรมชาติ 
จํานวน 5 โครงการ 
 

กองการศึกษา สํานักงานปลัด 
กองชาง  
กองคลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 



 

บัญชีครุภณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 2 เครื่อง 
70,000 70,000 70,000 70,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดพัดลมเพดานอาคาร

อเนกประสงค 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ติดพัดลมเพดานอาคารอเนกประสงค 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 - - - กองการศึกษา 

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑประจํา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อโตะ เกาอี้ประจาํ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 - - - กองการศึกษา 

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 เครื่อง 
50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 

จํานวน 2 เครื่อง 
20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
สําหรับ  

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

10 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 

11 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องอุปกรณกีฬาหมูบาน หมู
ที่ 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษา 

12 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือ 
เครื่องเลนสนามหมูบาน  

หมูที่ 1-6 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามหมูบาน หมูที่ 
1-6 

600,000 600,000 600,000 600,000 กองการศึกษา 

13 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

เพื่อติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ตําบล
ไรโคก 

ติดตั้งกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.08 
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