
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู
    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒

๑
เปลี่ยนทอสายบานไรกนเปนทอลอด
เหลี่ยม หมูท่ี 1

๕๙,๘๐๐
๐ ๐

๕๙,๘๐๐
กองชาง

(งบ อบต.)

๒ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เอนกประสงค ริมคลองชลประทาน 
หมูท่ี ๓

๓๐๒,๓๐๐ ๐ ๐ ๓๐๒,๓๐๐ กองชาง

(งบ อบต.)

 
๓ วางทอระบายน้ํา คสล.สายคันคลอง

ชลประทาน หมูท่ี 5
ทอ คสล. Ø 1.00 ม. 
จํานวน 21 ทอน รวม 2
 จุด
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๔๙,๔๐๐ ๐ ๐ ๔๙,๔๐๐ จํานวน 1 สาย มีระบบระบายน้ําท่ีรวดเร็ว ลด
ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๔ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไรโคก

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก สงเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ไรโคก ปละ ๑ คร้ัง

อบต.ไรโคก สามารถสงเสริม
และสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕ จัดกิจกรรมวันรักผูสูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมวันรัก
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในตําบลไรโคก ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดงานวันรักผูสูงอายุ
 ปละ ๑ คร้ัง

ผูสูงอายุ ไดรวมกิจกรรมการจัด
งานวันรักผูสูงอายุ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือวางทอระบายน้ํา คสล.
สายคันคลองชลประทาน 
หมูท่ี 5

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดใชอาคาร
เอนกประสงคในการจัด
กิจกรรมตางๆ

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนทอ
สายบานไรกนเปนทอลอด
เหลี่ยม หมูท่ี 1

ขนาดกวาง 1.00 ม. สูง
 0.80 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 9.00 ม. ตามแบบ
ท่ี อบต.กําหนด

เปล่ียนทอสายไรกน 
เปนทอลอดเหล่ียม 
จํานวน 1 สาย

อาคารเอนกประสงค 
หมูท่ี ๓ ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม 
จํานวน ๑ หลัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

มีระบบระบายน้ําท่ีรวดเร็ว ลด
ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
อาคารเอนกประสงค     
ริมคลองประทาน หมูท่ี ๓

ขนาดกวาง 8.00 ม. ยาว
 12.00 ม.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๖ บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน เพ่ือสนับสนุนบานทองถิ่น

ไทยเทิดไทองคราชัน
พ้ืนท่ีตําบลไรโคก ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีตําบลไรโคก

ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการบาน
ทองถิ่นไทยฯ ปละ ๒ 
ราย

ผูยากไรภายในตําบลไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการบาน
ทองถิ่นไทยฯ

สํานักงานปลัด 
กองชาง

(งบ อบต.)   

๗ ธนาคารขยะ 
ขยะเปนศูนย (๐) และการคัดแยกขยะ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ธนาคารขยะ 
ขยะเปนศูนย (๐) และการ
คัดแยกขยะ

ธนาคารขยะตําบลไรโคก
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมสงเสริม
โครงการธนาคารขยะ
 และการคัดแยกขยะ
 ปละ 1 คร้ัง

ตําบลไรโคกสะอาด สวยงาม 
และประชาชนมีรายไดเพ่ิมจาก
การรวมกิจกรรมธนาคารขยะ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๘ สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพสตรี เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพสตรี

กลุมสตรีภายในตําบล   ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมสตรีภายในตําบล
 ไดรับการพัฒนา
อาชีพ จํานวน ๖ กลุม

กลุมสตรี ไดรับการพัฒนาอาชีพ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๙ สงเสริมกลุมอาชีพภายในตําบล เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพภายในตําบล 

กลุมอาชีพภายในตําบล   ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพภายใน
ตําบลไดรับการ
สงเสริม จํานวน ๖ 
กลุม

กลุมอาชีพ ไดรับการสงเสริม สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๑๐ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เขาสูประชาคมอาเซียน

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน
ภายในตําบลไรโคก
เขาสูประชาคมอาเซียน

เยาวชนภายในตําบล  
มีความรูพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนภายในตําบล
ไดรับการสงเสริมใหมี
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
สัปดาหละ ๒ วัน

เยาวชนภายในพ้ืนท่ี ไดรับการ
สงเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)   

๑๑ สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร เพ่ือสงเคราะห
ผูดอยโอกาสและผูยากไร

ผูดอยโอกาสและผูยากไร
ในตําบลไรโคก

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ผูดอยโอกาสและผู
ยากไรไดรับการ
สงเคราะหตามอัตภาพ
 ปละ ๑ คร้ัง

ผูดอยโอกาสและผูยากไร 
ไดรับการสงเคราะหใหอยูได
ตามอัตภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

ลําดับที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติใหกับเยาวชนใน
ตําบลไรโคก

๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ จัดงานวันเด็กแหงชาติ
 ปละ 1 คร้ัง

เยาวชนภายในตําบล ไดรวม
กิจกรรมการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

กองการศึกษาฯ

(งบ อบต.)   

๑๓ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุภายในตําบลไรโคก 

ผูสูงอายุในตําบลไรโคก ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุในตําบลไร
โคก ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ตามอัตภาพ จํานวน 
๑๒ เดือน

ผูสูงอายุในตําบลไรโคกท่ีมีสิทธ์ิ 
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๑๔ เบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
ผูพิการภายในตําบลไรโคก 

ผูพิการในตําบลไรโคก ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ผูพิการในตําบลไรโคก
 ไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพตามอัตภาพ
 จํานวน ๑๒ เดือน

ผูพิการในตําบลไรโคกท่ีมีสิทธ์ิ 
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๑๕ เบี้ยยังชีพผูติดเช้ือเอดส เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
ผูติดเช้ือเอสดภายในตําบล
ไรโคก 

ผูติดเช้ือเอดสในตําบลไร
โคก

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ผูติดเช้ือเอดสในตําบล
ไรโคก ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ตามอัตภาพ จํานวน 
๑๒ เดือน

ผูติดเช้ือเอดสในตําบลไรโคกท่ี
มีสิทธ์ิไดรับการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๑๖ กอสรางถนน คสล.จากบานปาเบี้ยว
ถึงบานนายประเสริฐ  เหลิมทอง
หมูท่ี ๒

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๑๗ ปรับปรุง/ซอมแซมศาลาดอนพอปู
หมูท่ี ๑

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลาดอนพอปู หมูท่ี ๑

ปรับปรุง/ซอมแซมศาลา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศาลาดอนพอปู ไดรับ
การปรับปรุง/
ซอมแซม จํานวน ๑ 
หลัง

กองชาง

  (งบ อบต.)

รวม

1.ถนนสายบานปาเบี้ยว ถึง
บานนายประเสริฐ เหลิมทอง
ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

1.ศาลาดอนพอปูอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดใช
ประโยชนจากศาลาหมูบาน

ถนนสายบานปาเบี้ยว
 ถึงบานนายประเสริฐ 
 เหลิมทอง หมูท่ี ๒  
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากบานปาเบี้ยวถึงบาน
นายประเสริฐ  เหลิมทอง
หมูท่ี ๒

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๘ กอสรางถนน คสล.บานนางละออถึง

บานปาเล็ก หมูท่ี ๓
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๑๙ กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี ๔ เพ่ือกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หมูท่ี ๔

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค หมูท่ี ๔
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐  อาคารเอนกประสงค
 หมูท่ี ๔ ไดรับการ
กอสราง จํานวน ๑ 
หลัง

1.อาคารเอนกประสงค หมูท่ี ๔
 ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
อาคารเอนกประสงคไวใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

 (งบ อบต.)

๒๐ กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด
ภายในหมูบาน หมูท่ี ๔

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
พรอมฝาปด ภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๔

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ําพรอม
ฝาปด ภายในหมูท่ี ๔ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

  (งบ อบต.)

๒๑ ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน หมูท่ี ๕ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

 

  (งบ อบต.)

1.ถนน คสล.บานนาง
ละออถึงบานปาเล็ก 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน 1 เสน
2.ประชาชนในพื้นท่ี 
รอยละ ๘๐ ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๕
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.พ้ืนท่ี หมูท่ี 5 ไดรับการขยาย
เขตไฟฟา
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอ

1.ถนนสายบานนางละออถึง
บานปาเล็กไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพ่ือขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๕

งบประมาณและที่มา

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
บานนางละออถึงบานปา
เล็ก

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ไฟฟาภายในหมูบาน 
หมูท่ี ๕ ไดรับการ
ขยายเขต จํานวน ๑ 
สาย

วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๒๒ กอสรางถนนดินลูกรังบานนายจําปา

ศักด์ิถึงบานนางกุหลาบ หมูท่ี ๖
๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)

๒๓ กอสรางถนน คสล.ทางเขาอาคารโรง
ปุย พรอมเทพ้ืนราบ
หมูท่ี ๒

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๒๔ กอสรางรางระบายน้ําจากบานผูใหญ
ถึงบานนายอื้น หมูท่ี ๓

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
จากบานผูใหญถึงบานนาย
อื้น
หมูท่ี ๓

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ รางระบายน้ําจาก
บานผูใหญถึงบาน
นายอ้ืน 
หมูท่ี ๓
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ สาย

มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๒๕ กอสรางถนน คสล. สายบานนายเจอ
หมูท่ี ๓

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กอสรางถนน คสล. และ
เทพ้ืนราบ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนน คสล.ทางเขา
และเทพื้นราบ อาคาร
โรงปุย หมูท่ี ๒ ไดรับ
การกอสราง จํานวน 
๑ เสน

1.ถนนสายทางเขาอาคารโรง
ปุยไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
บานนายจําปาศักด์ิถึงบาน
นางกุหลาบ หมูท่ี ๖

กอสรางถนนดินลูกรัง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนดินลูกรังบาน
นายจําปาศักดิ์ถึงบาน
นางกุหลาบไดรับการ
กอสราง จํานวน ๑ 
เสน

1.ถนนลูกรังสายบานนาย
จําปาศักด์ิถึงบานนางกุหลาบ
ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
ทางเขาอาคารโรงปุย 
พรอมเทพ้ืนราบ
หมูท่ี ๒

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนน คสล.สายบาน
นายเจอ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

1.ถนนสายบานนายเจอไดรับ
การกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายเจอ
หมูท่ี ๓



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๒๖ กอสรางถนน คสล. จากคลอง

ชลประทานถึงบานนายพิณ
หมูท่ี ๓

๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๒๗ ศูนยคอมพิวเตอรระดับตําบล เพ่ือจัดสรางศูนย
คอมพิวเตอรระดับตําบล

ศูนยคอมพิวเตอรตําบลไร
โคก
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ตําบลไรโคกมีศูนย
คอมพิวเตอรสําหรับ
บริการประชาชน 
จํานวน ๑ ศูนย

๑.อาคารศูนยคอมพิวเตอร
ไดรับการกอสราง
๒.ประชาชนไดใชประโยชน
จากศูนยคอมพิวเตอรระดับ
ตําบล

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๒๘ เสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายบาน
นายพวง บุญอยู หมูท่ี ๑

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังสาย
บานนายพวง บุญอยู

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๒๙ ขยายเขตไฟฟาภายในตําบล เพ่ือขยายเขตไฟฟาภายใน
ตําบล

ขยายเขตไฟฟา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ตําบลไรโคก ไดรับ
การขยายเขตไฟฟา 
จํานวน ๑ สาย

ครัวเรือนในพ้ืนท่ี ไดมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอและท่ัวถึง

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๓๐ ติดต้ังไฟกระพริบภายในตําบล เพ่ือติดต้ังไฟกระพริบ
ภายในตําบล

ติดต้ังไฟกระพริบภายใน
ตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟกระพริบ
ภายในตําบล จํานวน
 ๖ จุด

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๓๑ ติดต้ังระบบไฟแจงเตือนเขตชุมชน
ภายในตําบล

เพ่ือติดต้ังระบบไฟแจง
เตนือนเขตชุมชนภายใน
ตําบล

ติดต้ังระบบไฟแจงเตือน
ภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้งระบบไฟแจง
เตือนเขตชุมชน
ภายในตําบล จํานวน
 6 จุด

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

 (งบ อบต.)  

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ/กิจกรรม

1.ถนนสายคลองชลประทาน
ถึงบานนายพิณไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ลําดับที่

ถนนลูกรังสายบาน
นายพวง  บุญอยู 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

1.ถนนสายบานนายพวง บุญ
อยู ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากคลองชลประทานถึง
บานนายพิณ
หมูท่ี ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนน คสล.สายคลอง
ชลประทานถึงบาน
นายพิณ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๒ ติดต้ังกระจกโคงสองทางแยกภายใน

ตําบล
เพ่ือติดต้ังกระจกโคงสอง
ทางแยกภายในตําบล

ติดต้ังกระจกโคงสองทาง
แยกภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้งกระจกโคงสอง
ทางแยกภายในตําบล
 จํานวน ๖ จุด

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๓๓ ปรับปรุง/ซอมแซมไฟทางสาธารณะ
ภายในตําบล

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมไฟ
ทางสาธารณะภายในตําบล

ปรับปรุง/ซอมแซมไฟ
ทางสาธารณะภายใน
ตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบล
ไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม อยางนอยป
ละ ๒ คร้ัง

1.ไฟทางสาธารณะในพ้ืนท่ี 
ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

(งบ อบต.)  

๓๔ ขยายเขตประปา อบต.ภายในตําบล เพ่ือขยายเขตประปา 
อบต.ภายในตําบล

ขยายเขตประปา อบต.
ภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประปา อบต.ภายใน
ตําบลไดรับการขยาย
เขต เพิ่มขึ้นรอยละ 10

ประชาชน ไดมีน้ําประปาไวใช
อยางเพียงพอและท่ัวถึง

กองชาง

(งบ อบต.)  

๓๕ ติดต้ังไฟทางสาธารณะภายในตําบล เพ่ือติดต้ังไฟทางสาธารณะ
ภายในตําบล

ติดต้ังไฟทางสาธารณะ
ภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบล
ไดรับการติดตั้ง 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

(งบ อบต.)  

๓๖ ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เยาวชนและประชาชน
ภายในตําบล  
 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เยาวชน และประชาชนภายใน
พ้ืนท่ี ไดรับการสงเสริมเรียนรู
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)  

๓๗ กอสรางหองสมุดประชาชนประจํา
ตําบล

เพ่ือกอสรางศูนยหองสมุด
ประชาชนประจําตําบล

หองสมุด
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ หองสมุดประชาชน
ประจําตําบล
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ หลัง

1.หองสมุดประชาชนไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชน ไดใชประโยชน
จากการใชหองสมุดประชาชน

กองชาง

 (งบ อบต.)  

เยาวชน และ
ประชาชน ภายใน
ตําบล
ไดรับการสงเสริม
เรียนรูการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปละ ๑ คร้ัง

รวม
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๘ จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของตําบลไรโคก
เพ่ือจัดซ้ือสื่อการเรียนการ
สอนใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของตําบลไรโคก

สื่อการเรียนการสอน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส่ือการเรียนการสอน
สําหรับ ศพด. จํานวน
 ๑ ชุด

เด็กใน ศพด.ไดมีสื่อการเรียน
สําหรับเสริมพัฒนาการ

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)  

๓๙ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม
การศึกษาปฐมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมการศึกษา
ปฐมวัย ปละ ๒ 
กิจกรรม

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กล็ก ได
รวมกิจกรรมสงเสริมการศึกษา
ปฐมวัย

กองการศึกษาฯ

 (งบ อบต.)  

๔๐ กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูสาย
บานทิดเตาริมคลองชลประทาน หมูท่ี
 2

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยูสายบานทิดเตาริม
คลองชลประทาน หมูท่ี 2

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ รางระบายน้ํารูปตัวยู
สายบานทิดเตาริม
คลองชลประทาน
 หมูท่ี 2
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ สาย

มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

(งบ อบต.)  

๔๑ ปรับปรุงรางระบายน้ํา หมูท่ี 2 ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

 

 

(งบ อบต.)

๔๒ กอสรางถนนลูกรังเช่ือมตอ หมูท่ี ๑ 
และหมูท่ี ๖

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

ถนนดินลูกรังเช่ือมตอ
หมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๖ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน 1 เสน

รวม
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
เช่ือมตอ หมูท่ี ๑ 
และหมูท่ี ๖

1.ถนนดินลูกรังเช่ือมตอหมูท่ี ๑
 และหมูท่ี ๖ ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือปรับปรุงรางระบายน้ํา
 หมูท่ี 2

ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
หมูท่ี 2
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

จํานวน 1 สาย มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔๓ ซอมแซมถนนสายบานนายชินสุด

ถนนวิดน้ํา หมูท่ี ๑
๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๔๔ ปรับปรุงศาลานากระทงเดียว
หมูท่ี ๑

เพ่ือปรับปรุงศาลานา
กระทงเดียว หมูท่ี ๑

ปรับปรุงศาลา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

(งบ อบต.)

๔๕ กอสรางถนน คสล.สายบานนายเผิด 
ทองมาก 
หมูท่ี ๑

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๔๖ กอสรางถนน คสล.สายบานนายกําจัด
หมูท่ี ๑

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๔๗ กอสรางถนน คสล.สายบานนายมี 
นกนวม ถึงบานนายพันธ ทองมาก
หมูท่ี ๑

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

1.ศาลานากระทงเดียวไดรับ
การปรับปรุง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดใช
ประโยชนจากศาลานากระทง
เดียว

ศาลานากระทงเดียว 
หมูท่ี ๑ ไดรับการ
ปรับปรุง จํานวน ๑ 
หลัง

1.ถนนสายบานนายเผิด ทอง
มาก ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เพ่ือกอสรางถนนสายบาน
นายชินจนสุดถนนวิดน้ํา
หมูท่ี ๑ 

กอสรางถนน 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนสายบานนายชิน
หมูท่ี ๑  ไดรับการ
ซอมแซมจํานวน ๑ 
เสน

1.ถนนสายบานนายชินไดรับ
การซอมแซม
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายเผิด ทองมาก
หมูท่ี ๑ 

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.ถนนสายบานนายมี นกนวม
 ถึงบานนายพันธ ทองมาก 
ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนสายบานนาย
กําจัด หมูท่ี ๑  ไดรับ
การกอสราง จํานวน 
๑ เสน

1.ถนนสายบานนายกําจัด
ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายมี นกนวม ถึง
บานนายพันธ ทองมาก
หมูท่ี ๑ 

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนสายบานนายมี 
นกนวม ถึงบานนาย
พันธ ทองมาก หมูท่ี ๑
  ไดรับการกอสราง 
จํานวน  ๑ เสน

ถนนสายบานนายเผิด
 ทองมาก หมูท่ี ๑  
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายกําจัด
หมูท่ี ๑ 



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔๘ ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะบานกวยบน

หมูท่ี ๒
เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี
สาธารณะ บานกวยบน 
หมูท่ี ๒

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1.ท่ีสาธารณะบานกวยบน
ไดรับการปรับปรุง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีสาธารณะ
บานกวยบน

กองชาง

(งบ อบต.)

๔๙ กอสรางรางระบายน้ําบานนายบุญ
ชวย บุญโพธ์ิ ถึงบานนายปาด หมูท่ี ๒

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
สายบานนายบุญชวย บุญ
โพธ์ิ ถึงบานนายปาด 
หมูท่ี ๒

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ําจาก
บานนายบุญชวย บุญ
โพธิ์ ถึงบานนายปาด 
หมูท่ี ๒ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ สาย

มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

(งบ อบต.)

๕๐ กอสรางถนน คสล.ขางอาคารศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมูท่ี ๒

๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๕๑ กอสรางศาลาในหมูบาน หมูท่ี ๓ เพ่ือกอสรางศาลาในหมูบาน
หมูท่ี ๓

กอสรางศาลา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศาลาในหมูบาน
หมูท่ี ๓
ไดรับการกอสราง 
จํานวน  ๑ หลัง

1.ศาลาหมูท่ี ๓ ไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดใชศาลา
เปนท่ีจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

(งบ อบต.)

พื้นท่ีสาธารณะบาน
กวยบน 
หมูท่ี ๒ ไดรับการ
ปรับปรุง จํานวน ๑ 
แหง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) รวม

1.ถนนทางเขาอาคารศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน คสล.ทางเขา
อาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
 หมูท่ี ๒ ไดรับการ
กอสราง จํานวน ๑ 
เสน

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขาง
อาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมูท่ี ๒

กอสรางถนน คสล.  
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕๒ กอสรางถนน คสล.ทางเขาซอยบาน

นายสํารอง-บานนางสุม  มีทรัพย
หมูท่ี ๓

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๕๓ กอสรางถนนลาดยางสายปามะคา ถึง
คลองชลประทาน
หมูท่ี ๓

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๕๔ กอสรางถนน คสล. จากคลอง
ชลประทาน เขาบานนาน้ําพุ
หมูท่ี ๓

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๕๕ กอสรางถนน คสล. สายบานนาย
ประเสริฐ เหลิมทอง ถึงบานนายเสริม
 ประสม หมูท่ี ๒

๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

1.ถนนสายคลองชลประทาน
เขาบานนาน้ําพุ ไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากคลองชลประทานเขา
บานนาน้ําพุ
หมูท่ี ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนน คสล.คลอง
ชลประทานเขาบาน
นาน้ําพุ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
ทางเขาซอยบานนาย
สํารอง-บานนางลุม
หมูท่ี ๓

กอสรางถนน คสล.  
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนน คสล.ทางเขา
ซอยบานนายสํารอง-
บานนางลุม หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง
สายปามะคา ถึงคลอง
ชลประทาน
หมูท่ี ๓

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนลาดยางสายปา
มะคาถึงคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

1.ถนนสายปามะคาถึงคลอง
ชลประทานไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน คสล.สายบาน
นายประเสริฐ เหลิมท
อง ถึงบานนายเสริม 
ประสม หมูท่ี ๒ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

1.ถนนสายบานนายประเสริฐ 
เหลิมทอง ถึงบานนายเสริม 
ประสงค ไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายประเสริฐ 
เหลิมทอง ถึงบานนายเสริม
 ประสม
หมูท่ี ๒

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.ถนนทางเขาซอยบานนาย
สํารอง-นางลุม ไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕๖ กอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอ

ระบายน้ํา สายบานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ๓

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๕๗ กอสรางศาลารอรถสําหรับนักเรียน 
หมูท่ี ๔

เพ่ือกอสรางศาลารอรถ
สําหรับนักเรียน
หมูท่ี ๔

กอสรางศาลา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศาลารอรถสําหรับ
นักเรียน 
หมูท่ี ๔
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ หลัง

1.มีศาลาสําหรับรอรถ
2.นักเรียนไดรับความปลอดภัย
ในการรอรถนักเรียน

กองชาง

 (งบ อบต.)

๕๘ กอสรางสะพานขามคลองสายบาน
นายบวบ หมูท่ี ๕

เพ่ือกอสรางสะพานขาม
คลองสายบานนายบวบ
หมูท่ี ๕

กอสรางสะพาน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สะพานขามคลองสาย
บานนายบวบไดรับ
การกอสราง จํานวน 
๑ สะพาน

1.สะพานขามคลองบานนาย
บวบไดรับการกอสราง
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
สะพานใชเปนเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองชาง

 (งบ อบต.)

๕๙ ทําคลองท้ิงน้ําตอจากบริเวณนานาย
วิรัช หมูท่ี ๔ ถึงเขตอําเภอเมือง

เพ่ือทําคลองท้ิงน้ําตอจาก
บริเวณนานายวิรัช หมูท่ี ๔
 ถึงเขตอําเภอเมือง

ทําคลองท้ิงน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คลองท้ิงน้ําตอจากนา
นายวิรัช หมูท่ี ๔ ถึง
เขตอําเภอเมือง ไดรับ
การจัดสราง จํานวน 
๑ สาย

มีระบบระบายน้ําท่ีดี ลด
ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

 (งบ อบต.)

๖๐ ทํากําแพงก้ันถนนจากบานนายบุญชู
ถึงบานนายชาญ พูลพิพัฒน หมูท่ี ๑

เพ่ือทํากําแพงก้ันถนนจาก
บานนายบุญชูถึงบานนาย
ชาญ พูลพิพัฒน หมูท่ี ๑

ทํากําแพงก้ันถนน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กําแพงกั้นถนนจาก
บานนายบุญชูถึงบาน
นายชาญ พูลพิพัฒน 
หมูท่ี ๑ ไดรับการ
จัดสราง จํานวน ๑ 
แหง

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความ
ปลอดภัยในการใชเสนทาง
คมนาคม

กองชาง

 (งบ อบต.)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
พรอมวางทอระบายน้ํา 
สายบานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน
หมูท่ี ๓

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ถนนลูกรัง พรอมวาง
ทอระบายน้ํา สาย
บานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ เสน

1.ถนนสายบานนายกะถึง
คลองชลประทานไดรับการ
กอสราง พรอมวางทอระบายน้ํา
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๖๑ รังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะ

ภายในตําบลไรโคก
เพ่ือรังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะภายในตําบล

สอบเขตท่ีดินสาธารณะ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ท่ีดินสาธารณะ
ไดรับการรังวัดสอบ
เขตท่ีดิน จํานวน ๖ 
หมูบาน

ท่ีดินสาธารณะไดรับการรังวัด
สอบเขตท่ีดินใหถูกตอง

กองชาง

 (งบ อบต.)

๖๒ จัดหองเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เพ่ือจัดกิจกรรมจัด
หองเรียนเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมการจัด
หองเรียนเพื่อสงเสริม
การเรียนรู ปละ ๑ คร้ัง

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได
รวมกิจกรรมการจัดหองเรียน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

กองการศึกษาฯ

  (งบ อบต.)

๖๓ กอสรางถนนพรอมฝงทอ พรอมบอพัก
 สายบานนางก่ิง หมูท่ี 4

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๖๔ ฝงทอพรอมถมดิน ถนนสายทางเขา
ศาลา หมูท่ี 6

เพ่ือฝงทอพรอมถมดิน 
ถนนสายทางเขาศาลา หมู
ท่ี 6

ฝงทอพรอมถมดิน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 แหง มีระบบระบายน้ําท่ีดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

กองชาง

(งบ อบต.)

เพ่ือกอสรางถนนพรอมฝง
ทอ พรอมบอพัก สายบาน
นางก่ิง หมูท่ี 4

กอสรางถนน คสล. 
พรอมฝงทอ และบอพัก
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

จํานวน 1 เสน 1.ถนนสายบานนางก่ิงไดรับ
การกอสราง พรอมฝงทอ
ระบายน้ํา และบอพัก
2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


