
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย

    ๑.๕ แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบาน

หมูที่ ๒ โดยวิธีการลาดยาง
๔๑๙,๘๐๐ ๐ ๐ ๔๑๙,๘๐๐ จํานวน ๑ เสน กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 27.0"

            ๙๙°  ๕๐' 18.7"  

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 24.6"

          ๙๙°  ๕๐' 14.8" (งบ อบต.)  

๒ กอสรางถนน คสล.ทางเขาบานนาง
ประพิศ  ชอพฤกษ หมูที่ 3

๘๗,๔๐๐ ๐ ๐ ๘๗,๔๐๐ จํานวน ๑ เสน กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 52.0"

            ๙๙°  49' 48.8"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 51.6"

          ๙๙°  49' 49.0" (งบ อบต.)

๓ ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายบาน
แหลมทอง หมูที่ 4

๑๙๗,๒๐๐ ๐ ๐ ๑๙๗,๒๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 55.4"

            ๙๙°  50' 15.3"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 56.2"

          ๙๙°  50' 17.2" (งบ อบต.)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน หมูที่ ๒ 
โดยวิธีการลาดยาง

เกษตรกรในพื้นที่ไดมีถนนใชใน
การคมนาคม และมีเสนทางใน
การลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 
 4.00 ม. ยาวรวม 265
 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 
1,060 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ผลท่ีคาดวาจะไดรับลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
 คสล.สายบานแหลมทอง 
หมูที่ 4

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานนางประพิศ  
ชอพฤกษ หมูที่ 3

ถนน คสล. ขนาดผิว
การจราจร กวาง 4.00 
ม. ยาว 38.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 152 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เกษตรกรในพื้นที่ไดมีถนนใชใน
การคมนาคม และมีเสนทางใน
การลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดผิว
การจราจร กวาง 4.00 
ม. ยาว 75.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 300 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔ ปรับปรุงถนน คสล.สายบานแหลม

ทอง ดวยวิธีลาดยาง หมูที่ 4
๒๔๐,๗๐๐ ๐ ๐ ๒๔๐,๗๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 52.8"

            ๙๙°  50' 07.1"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 53.9"

          ๙๙°  50' 11.6" (งบ อบต.)   

๕ กอสรางถนน คสล.สายทางเขาบาน
นายผาน รัดยิ่ง หมูที่ 5

๑๑๓,๖๐๐ ๐ ๐ ๑๑๓,๖๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐7' 32.5"

            ๙๙°  49' 56.5"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐7' 32.4"

          ๙๙°  49' 57.3" (งบ อบต.)   

๖ กอสรางถนน คสล.ทางเขาบานนายสง
  บัวประคอง หมูที่ 5

๑๐๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๙,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐7' 30.3"

            ๙๙°  49' 57.7"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐7' 30.1"

          ๙๙°  49' 56.1" (งบ อบต.)   

๗ กอสรางถนน คสล.ทางเขาบานนาง
มาลัย  ขวงพร ถึงริมคลองชลประทาน
 หมูที่ 5

๑๓๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๑๓๒,๕๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐7' 23.8"

            ๙๙°  50' 00.7"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐7' 23.3"

          ๙๙°  50' 02.9" (งบ อบต.)   

ขนาดผิวจราจร กวาง 
4.00 ม. ยาว 150.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 600 
ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อปรับปรุงถนน คสล.
สายบานแหลมทอง ดวย
วิธีลาดยาง หมูที่ 4

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายทางเขาบานนายผาน
รัดยิ่ง  หมูที่ 5

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 ม. 
ยาว 51.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 204 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

จํานวน ๑ เสน

รวม

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานนายสง บัว
ประคอง  หมูที่ 5

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.50 ม. 
ยาว 55.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 192.50 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ลําดับท่ี
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานนางมาลัย  
ขวงพร ถึงริมคลอง
ชลประทาน  หมูที่ 5

จํานวน ๑ เสน

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 240 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

จํานวน ๑ เสน



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๘ กอสรางถนน คสล.สายบานนางบังอร 

 แจงจัด หมูที่ 6
๒๔๖,๘๐๐ ๐ ๐ ๒๔๖,๘๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 01.6"

            ๙๙°  49' 42.0"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 05.7"

          ๙๙°  49' 41.3" (งบ อบต.)   

๙ ซอมแซมถนน คสล.สายบานนากระ
แสน ดวยวิธีลาดยาง หมูที่ 6

๑๖๒,๑๐๐ ๐ ๐ ๑๖๒,๑๐๐ กองชาง

จากพิกัด ๑๓°  ๐6' 00.4"

            ๙๙°  49' 57.5"

ถึงพิกัด ๑๓°   ๐6' 00.1"

          ๙๙°  49' 54.2" (งบ อบต.)   

๑๐ เสริมผิวการจราจรลูกรัง
สายไรโคก-ดอนชอฟา หมูที่ ๑
ตอจากของเดิม

เสริมผิวการจราจรลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ เสน กองชาง

จากพิกัด W 92.43

             N 48.45  

ถึงพิกัด W 12.88

           N 48.80 (งบ อบต.)

๑๑ ซอมแซมคันคลองสายคลองจัดรูป 
หมูที่ ๒

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ สาย กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

ซอมแซมคันคลองสาย
คลองจัดรูป
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อซอมแซมถนน คสล.
สายบานนากระแสน ดวย
วิธีลาดยาง หมูที่ 6

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.50 ม. 
ยาว 130.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 455 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน ขนาดผิวจราจร 
กวาง4.00 ม. ยาว 
99.00 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
 396 ตร.ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อเสริมผิวการจราจร
ลูกรัง ถนนสายไรโคก-ดอน
ชอฟา หมูที่ ๑ (ตอจาก
ของเดิม)

เพื่อซอมแซมคันคลองสาย
คลองจัดรูป หมูที่ ๒

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

จํานวน ๑ เสน

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เกษตรกรในพื้นที่ไดมีถนนใชใน
การคมนาคม และมีเสนทางใน
การลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

จํานวน ๑ เสนเพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานนางบังอร  แจงจัด
  หมูที่ 6

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๒ กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบาย

น้ําสายไรโคก (บานนายสังวล  นก
นวม - บานนางเยี่ยง  องครักษ) หมูที่
 ๑

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)

๑๓ กอสรางถนน คสล.สายบานนายผัดถึง
ถนนนานายทุน หมูที่ ๓

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๔ กอสรางถนน คสล.สายบานนางหอม
ถึงที่นายทุน (ประสงค) หมูที่ ๕

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๕ กอสรางถนน คสล.สายบานนางก่ิง  
ศรศักดิ์ถึงนานางเขียด  แจงเรือง
หมูที่ ๔

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)  

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานนายผัดถึงถนนนา
นายทุน หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานนางหอมถึงที่
นายทุน หมูที่ ๕

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

จํานวน ๑ เสน

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานนางก่ิง  ศรศักดิ์
ถึงนานางเขียด  แจงเรือง
หมูที่ ๔

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อกอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ําสายไร
โคก (บานนายสังวล  นก
นวม - บานนางเยี่ยง  
องครักษ) หมูที่ ๑

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ถนน ๑ เสน
รางระบายน้ํา ๑ สาย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๖ กอสรางถนนสายบานนายทองหลอ  

ขาวสนิท หมูที่ ๕
๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)  

๑๗ กอสรางถนน คสล. สายบานนายเหล 
 เนียมจันทร หมูที่ ๖

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)  

๑๘ กอสรางถนน คสล.สายคลอง
ชลประทาน หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

เพื่อกอสรางถนนสายบาน
นายเหล  เนียมจันทร หมูที่
 ๖

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อกอสรางถนนสายบาน
นายทองหลอ  ขาวสนิท 
หมูที่ ๕

กอสรางถนน 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายคลองชลประทาน 
หมูที่ ๓

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๙ กอสรางถนนลูกรังสายบานนาน้ําพุถึง

สนามกอลฟ หมูที่ ๓
กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๒๐ ปรับปรุงถนนสายบานนายประนอม
ถึงทุงนา หมูที่ ๔

ปรับปรุงถนน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๒๑ กอสรางถนนลูกรังสายคลองจัดรูป ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๒๒ กอสรางถนน คสล.สายบานไรกน หมู
ที่ ๑

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากพิกัด

ถึงพิกัด

   (งบ อบต.)

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานไรกน หมูที่ ๑

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง
สายคลองจัดรูป

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม และมีเสนทาง
ในการลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

เพื่อกอสรางถนนลูกรังสาย
บานนาน้ําพุถึงสนามกอลฟ
 หมูที่ ๓

จํานวน ๑ เสน เกษตรกรในพื้นที่ไดมีถนนใชใน
การคมนาคม และมีเสนทางใน
การลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อปรับปรุงถนนสายบาน
นายประนอมถึงทุงนา 
หมูที่ ๔


