
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ กอสรางฝายก้ันน้ําเขื่อนไรตาแกว 

หมูท่ี 1
๓๓๘,๒๐๐ ๐ ๐ ๓๓๘,๒๐๐ กองชาง

พิกัด ๑๓°  ๐๕' 17.6"

       99°  48' 30.8"

(งบ อบต.)

๒ ขุดลอกหลุมยืมสายไรโคก-ดอนชอฟา
หมูท่ี ๑

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐๕' ๕๔.๒๙"

            ๙๙°  ๕๐' ๓๕.๒๕"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐๕' ๕๘.๕๓"

          ๙๙°  ๕๐' ๔๕.๕๑"

  (งบ อบต.)

๓ ดาดคอนกรีตคลองสายนาตานอม 
พรอมเสริมคันทางลูกรัง
หมูท่ี ๕

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

       (งบ อบต.)

ฝายก้ันน้ํา ขนาดกวาง 
1.80 ม. ยาว 19.00 ม.
 หนา 0.40 ม. 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ฝายกั้นน้ํา จํานวน ๑ 
ฝาย

1.ฝายก้ันน้ําเขื่อนไรตาแกว
ไดรับการกอสรางเพ่ือชลอน้ํา 
และกักเก็บน้ําไวใชหนาแลง
2.เกษตรกรไดรับประโยชน
จากการใชน้ําในฝายก้ันน้ํา

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

รวม

เพ่ือกอสรางฝายก้ันน้ํา
เขื่อนไรตาแกว เพ่ือชลอน้ํา
ในหนาฝนและกักเก็บน้ํา
ในหนาแลง และเปนแหลง
น้ําสําหรับทําการเกษตร

ลําดับที่

ดาดคอนกรีตคลอง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองสายนาตาน
อมไดรับการดาด
คอนกรีตพรอมเสริม
คันทางลูกรัง จํานวน 
1 สาย
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.คลองสายนาตานอมไดรับ
การดาดคอนกรีต พรอมเสริม
คันทางลูกรัง 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขุดลอกหลุมยืมสาย
ไรโคก-ดอนชอฟาให
เกษตรกรไดมีแหลงน้ําท่ี
เพียงพอตอการทํา
เกษตรกรรม

ขุดลอกหลุมยืม
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑.หลุมยืมสาย
ไรโคก-ดอนชอฟา 
ไดรับการ
ขุดลอก จํานวน 1 สาย
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ 
ไดรับประโยชนจาก
การขุดลอกหลุมยืม
สายไรโคก-ดอนชอฟา

1.หลุมยืมสายไรโคก-ดอนชอ
ฟา ไดรับการขุดลอก 
2.เกษตรกร ไดรับประโยชน
จากการขุดลอกหลุมยืมสายไร
โคก-ดอนชอฟา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือดาดคอนกรีตคลอง
สายนาตานอมพรอมเสริม
คันทางลูกรัง หมูท่ี ๕



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔ ปรับปรุงคลองท้ิงน้ํา-คลองหัวดอน

หมูท่ี ๔
๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

       (งบ อบต.)

๕ ฝงทอคลองชลประทานเขต
หมูท่ี ๕ - ตําบลหวยทาชาง

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

๖ ดาดคอนกรีต (เสริมเหล็ก) คลอง
บริเวณทอมุดคลองชลประทาน 
หมูท่ี ๕ (บริเวณรอยตอ ต.หวยทาชาง)

๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

๗ บูรณะแหลงน้ําภายในตําบลไรโคก ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

1.แหลงน้ําภายใน
ตําบล ไดรับการ
บูรณะ จํานวน 1 
แหลง (เปนอยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.แหลงน้ําภายในตําบลไดรับ
การบูรณะ 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ดาดคอนกรีต (เสริมเหล็ก)
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองชลประทาน 
หมูท่ี ๕ ไดรับการ 
ดาดคอนกรีต (เสริม
เหล็ก) จํานวน 1 สาย
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.คลองชลประทานหมูท่ี 5 
ไดรับการดาดคอนกรีต (เสริม
เหล็ก)  
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือฝงทอคลองชลประทาน
เขต หมูท่ี ๕ - ตําบลหวย
ทาชาง

ฝงทอคลองชลประทาน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

เพ่ือบูรณะแหลงน้ําภายใน
ตําบลไรโคก

บูรณะแหลงน้ําภายใน
ตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือปรับปรุงคลองท้ิงน้ํา-
คลองหัวดอน หมูท่ี ๔

ปรับปรุงคลองท้ิงน้ํา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองท้ิงน้ํา-คลอง
หัวดอนไดรับการ
ปรับปรุง จํานวน 1 
สาย
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.คลองชลประทาน
เขต หมูท่ี ๕ - ตําบล
หวยทาชาง ไดรับการ
ฝงทอ จํานวน 1 สาย
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.คลองชลประทานเขตหมูท่ี 5
 -หวยทาชาง ไดรับการฝงทอ 
2.เกษตรกรมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือดาดคอนกรีต (เสริม
เหล็ก) คลองบริเวณทอมุด
คลองชลประทาน หมูท่ี ๕ 
(บริเวณรอยตอ ต.หวยทา
ชาง)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.คลองท้ิงน้ํา-คลองหัวดอน 
ไดรับการปรับปรุง 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๘ ปรับปรุง/ซอมแซมฝายน้ําลนภายใน

ตําบลไรโคก
๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

      
  (งบ อบต.)

๙ ขุดลอกคลองสงน้ํา/เหมืองสาธารณะ/
ลํารางสาธารณะภายในตําบลไรโคก

๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

      
  (งบ อบต.)

๑๐ กอสรางฝายน้ําลนภายในตําบลไรโคก ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

      
  (งบ อบต.)

๑๑ กอสรางคลองสงน้ําภายในตําบลไรโคก ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

1.คลองสงน้ํา/เหมือง
สาธารณะ/ลําราง
สาธารณะ ภายใน
ตําบลไดรับการชุด
ลอก จํานวน 1 สาย 
(เปนอยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือกอสรางฝายน้ําลน
ภายในตําบลไรโคก

กอสรางฝายน้ําลน
ภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

ปรับปรุง/ซอมแซมฝาย
น้ําลนภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.ฝายน้ําลนภายใน
ตําบลไดรับการ
ปรับปรุง/ซอมแซม 
จํานวน 1 ฝาย (เปน
อยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.ฝายน้ําลนภายในตําบลไดรับ
การปรับปรุง/ซอมแซม  
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือกอสรางคลองสงน้ํา
ภายในตําบลไรโคก

กอสรางคลองสงน้ํา
ภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองสงน้ําภายใน
ตําบล ไดรับการ
กอสราง จํานวน 1 
สาย (เปนอยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขุดลอกคลองสงน้ํา/
เหมืองสาธารณะ/ลําราง
สาธารณะภายในตําบลไร
โคก

คลองสงน้ํา/เหมือง
สาธารณะ/ลําราง
สาธารณะภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองสงน้ําภายในตําบลไร
โคกไดรับการกอสราง
2.เกษตรกร ไมนอยกวารอยละ
 7๐ มีน้ําไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

1.ฝายน้ําลนภายใน
ตําบล ไดรับการ
กอสราง จํานวน 1 
ฝาย (เปนอยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.ฝายน้ํานภายในตําบลไรโคก
ไดรับการกอสราง
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

1.คลองสงน้ํา/เหมืองสาธารณะ
2.เกษตรกรมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม 
ฝายน้ําลนภายในตําบล
ไรโคก

ผลที่คาดวาจะไดรับลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๒ ขยายอางเก็บน้ํา/สระเก็บน้ําภายใน

ตําบลไรโคก
๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

๑๓ ปรับปรุง/ซอมแซมคลองสงน้ําภายใน
ตําบลไรโคก

๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

        (งบ อบต.)

๑๔ อนุรักษฝายแมวภายในตําบลไรโคก ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

       

ถึงพิกัด

      

  (งบ อบต.)

เพ่ือขยายอางเก็บน้ํา/สระ
เก็บน้ําภายในตําบลไรโคก

ขยายอางเก็บน้ํา/สระ
เก็บน้ําภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.อางเก็บน้ํา/สระ
เก็บน้ํา ภายในตําบล 
ไดรับการขยายพื้นท่ี 
จํานวน 1 แหง (เปน
อยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.อางเก็บน้ํา/สระเก็บน้ํา
ภายในตําบลไดรับการขยาย
พ้ืนท่ี
2.เกษตรกร ไมนอยกวารอยละ
 7๐ มีน้ําไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม
คลองสงน้ําภายในตําบลไร
โคก

ปรับปรุง/ซอมแซมคลอง
สงน้ําภายในตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.คลองสงน้ําภายใน
ตําบล ไดรับการ
ปรับปรุง/ซอมแซม 
จํานวน 1 แหง (เปน
อยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.คลองสงน้ําภายในตําบล 
ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม 
หรือกอสรางฝายแมว
ภายในตําบลไรโคก

ปรับปรุง/ซอมแซม หรือ
กอสรางฝายแมว ภายใน
ตําบล
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

1.ฝายแมวภายใน
ตําบล ไดรับการ
ปรับปรุง/ซอมแซม 
หรือกอสราง จํานวน 
1 แหง (เปนอยางนอย)
2.เกษตรกร ไมนอย
กวารอยละ 7๐ มีน้ํา
ไวใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

1.ฝายสงน้ําภายในตําบล 
ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 
หรือกอสราง
2.เกษตรกร มีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง


