
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู
    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑ ปรับปรุง/ซอมแซมศาลาดอนพอปู

หมูที่ ๑
เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลาดอนพอปู หมูที่ ๑

ปรับปรุง/ซอมแซมศาลา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ศาลาดอนพอปู ไดรับ
การปรับปรุง/ซอมแซม

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๒ กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

 

 

 (งบ อบต.)

๓ กอสรางถนน คสล.บานนางละออถึง
บานปาเล็ก หมูที่ ๓

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หมูที่ ๓

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

 อาคารเอนกประสงค
 หมูท่ี ๓ ไดรับการ
กอสราง

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีอาคารเอนกประสงคไวใช
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
บานนางละออถึงบานปาเล็ก

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดใชประโยชนจากศาลาหมูบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

ถนน คสล.บานนาง
ละออถึงบานปาเล็ก 
ไดรับการกอสราง



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๔ กอสรางกําแพงปองกันดินพังทลาย 

สวนสาธารณะ หมูที่ ๓
เพ่ือกอสรางกําแพงปองกัน
ดินพังทลาย สวนสาธารณะ
 หมูที่ ๓

กอสรางกําแพงปองกัน
ดินพังทลาย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ กําแพงปองกันดิน
พังทลายไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีสวนสาธารณะไวใช
ประโยชน

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๕ กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ ๔ เพ่ือกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หมูที่ ๔

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐  อาคารเอนกประสงค
 หมูท่ี ๔ ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีอาคารเอนกประสงคไวใช
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๖ กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด
ภายในหมูบาน หมูที่ ๔

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
พรอมฝาปด สายบาน
แหลมทอง ตอจากของเดิม

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ําพรอม
ฝาปด ภายในหมูท่ี ๔ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๗ ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน หมูที่ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

 

 (งบ อบต.)

๘ กอสรางถนนดินลูกรังบานนายจําปา
ศักด์ิถึงบานนางกุหลาบ หมูที่ ๖

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

  (งบ อบต.)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ไฟฟาภายในหมูบาน 
หมูท่ี ๕ ไดรับการ
ขยายเขต

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
บานนายจําปาศักด์ิถึงบาน
นางกุหลาบ หมูที่ ๖

กอสรางถนนดินลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนดินลูกรังบาน
นายจําปาศักด์ิถึงบาน
นางกุหลาบไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพ่ือขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูที่ ๕

ขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูที่ ๕
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๙๐ 
ไดมีไฟฟาใช



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๙ กอสรางถนนลูกรังเช่ือมตอ หมูที่ ๑ 

และหมูที่ ๖
- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๐ ถมดินที่สาธารณะสรางสนามกีฬา
หนาศาลา ๘๐ พรรษา

ถมดิน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ ท่ีสาธารณะ หมูท่ี ๖ 
ไดรับการถมดิน

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีที่สาธารณะใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ

สวนโยธา

 (งบ อบต.)  

๑๑ ซอมแซมถนนสายบานนายชินสุดถนน
วิดน้ํา หมูที่ ๑

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๒ ปรับปรุงศาลานากระทงเดียว
หมูที่ ๑

เพ่ือปรับปรุงศาลานา
กระทงเดียว หมูที่ ๑

ปรับปรุงศาลา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศาลานากระทงเดียว 
หมูท่ี ๑ ไดรับการ
ปรับปรุง

สวนโยธา

(งบ อบต.)

๑๓ กอสรางถนน คสล.สายบานนายเผิด 
ทองมาก 
หมูที่ ๑

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายเผิด ทองมาก
หมูที่ ๑ 

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนสายบานนายเผิด
 ทองมาก หมูท่ี ๑  
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

รวม

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง
เช่ือมตอ หมูที่ ๑ 
และหมูที่ ๖

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนนดินลูกรังเชื่อมตอ
หมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๖ 
ไดรับการกอสราง

เพ่ือกอสรางถนนสายบาน
นายชินจนสุดถนนวิดน้ํา
หมูที่ ๑ 

กอสรางถนน 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนสายบานนายชิน
หมูท่ี ๑  ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือถมดินที่สาธารณะ
สรางสนามกีฬา
หนาศาลา ๘๐ พรรษา

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดใชประโยชนจากศาลานา
กระทงเดียว



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑๔ กอสรางถนน คสล.สายบานนายกําจัด

หมูที่ ๑
- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๕ กอสรางถนน คสล.สายบานนายมี นก
นวม ถึงบานนายพันธ ทองมาก
หมูที่ ๑

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๑๖ กอสรางถนน คสล.จากบานปาเบ้ียว
ถึงบานนายประเสริฐ  เหลิมทอง
หมูที่ ๒

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๑๗ ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะบานกวยบน
หมูที่ ๒

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่
สาธารณะ บานกวยบน 
หมูที่ ๒

ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีสาธารณะบาน
กวยบน 
หมูท่ี ๒ ไดรับการ
ปรับปรุง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดใชประโยชนจากพ้ืนที่
สาธารณะบานกวยบน

สวนโยธา

(งบ อบต.)

๑๘ กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู สาย
บานทิศเตา-ริมคลอง หมูที่ ๒

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยูสายบานทิศเตา-ริม
คลอง หมูที่ ๒

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ํารูปตัวยู
สายบานทิศเตา-ริม
คลอง หมูท่ี ๒ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

(งบ อบต.)

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายมี นกนวม ถึง
บานนายพันธ ทองมาก
หมูที่ ๑ 

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนสายบานนายมี 
นกนวม ถึงบานนาย
พันธ ทองมาก หมูท่ี ๑
  ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากบานปาเบ้ียวถึงบาน
นายประเสริฐ  เหลิมทอง
หมูที่ ๒

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนสายบานปาเบี้ยว
 ถึงบานนายประเสริฐ 
 เหลิมทอง หมูท่ี ๒  
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายกําจัด
หมูที่ ๑ 

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนสายบานนาย
กําจัด หมูท่ี ๑  ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑๙ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลไรโคก
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไรโคก

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก สงเสริม
และสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ไรโคก

อบต.ไรโคก สามารถสงเสริม
และสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๒๐ กอสรางรางระบายน้ําบานนายบุญ
ชวย บุญโพธ์ิ ถึงบานนายปาด หมูที่ ๒

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
สายบานนายบุญชวย บุญ
โพธ์ิ ถึงบานนายปาด 
หมูที่ ๒

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ําจาก
บานนายบุญชวย บุญ
โพธิ์ ถึงบานนายปาด 
หมูท่ี ๒ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

(งบ อบต.)

๒๑ กอสรางถนน คสล.ทางเขาอาคารโรง
ปุย พรอมเทพ้ืนราบ
หมูที่ ๒

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๒๒ กอสรางถนน คสล.ขางอาคารศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมูที่ ๒

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
ทางเขาอาคารโรงปุย พรอม
เทพ้ืนราบ
หมูที่ ๒

กอสรางถนน คสล. และ
เทพ้ืนราบ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.ทางเขาและ
เทพื้นราบ อาคารโรง
ปุย หมูท่ี ๒ ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขาง
อาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมูที่ ๒

กอสรางถนน คสล.  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.ทางเขา
อาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
 หมูท่ี ๒ ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๒๓ กอสรางศาลาในหมูบาน หมูที่ ๓ เพ่ือกอสรางศาลาในหมูบาน

หมูที่ ๓
กอสรางศาลา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศาลาในหมูบาน
หมูท่ี ๓
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดใชศาลาเปนที่จัดกิจกรรม
ตางๆ

สวนโยธา

(งบ อบต.)

๒๔ กอสรางถนน คสล.ทางเขาซอยบาน
นายสํารอง-บานนางลุม
หมูที่ ๓

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๒๕ กอสรางถนนลาดยางสายปามะคา ถึง
คลองชลประทาน
หมูที่ ๓

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๒๖ กอสรางถนน คสล. จากคลอง
ชลประทาน เขาบานนาน้ําพุ
หมูที่ ๓

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง
สายปามะคา ถึงคลอง
ชลประทาน
หมูที่ ๓

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนลาดยางสายปา
มะคาถึงคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากคลองชลประทานเขา
บานนาน้ําพุ
หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.คลอง
ชลประทานเขาบาน
นาน้ําพุ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
ทางเขาซอยบานนาย
สํารอง-บานนางลุม
หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.ทางเขา
ซอยบานนายสํารอง-
บานนางลุม หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๒๗ กอสรางรางระบายน้ําจากบานผูใหญ

ถึงบานนายอ้ืน หมูที่ ๓
เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
จากบานผูใหญถึงบานนาย
อ้ืน
หมูที่ ๓

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ รางระบายน้ําจาก
บานผูใหญถึงบาน
นายอื้น 
หมูท่ี ๓
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

 (งบ อบต.)  

๒๘ กอสรางถนน คสล. สายบานนายเจอ
หมูที่ ๓

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๒๙ กอสรางถนน คสล. จากคลอง
ชลประทานถึงบานนายพิณ
หมูที่ ๓

- ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๓๐ ศูนยคอมพิวเตอรระดับตําบล เพ่ือจัดสรางศูนย
คอมพิวเตอรระดับตําบล

ศูนยคอมพิวเตอรตําบลไร
โคก
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก ลงพื้นท่ี
เพื่อจัดเก็บภาษีและ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนทุก
หมูบาน

อบต.ไรโคก สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดครบถวน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายเจอ
หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.สายบาน
นายเจอ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
จากคลองชลประทานถึง
บานนายพิณ
หมูที่ ๓

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.สายคลอง
ชลประทานถึงบาน
นายพิณ หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๓๑ กอสรางถนน คสล. สายบานนาย

ประเสริฐ เหลิมทอง ถึงบานนายเสริม
 ประสม หมูที่ ๒

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๓๒ กอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอ
ระบายน้ํา สายบานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน หมูที่ ๓

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

 (งบ อบต.)

๓๓ เสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายบาน
นายพวง บุญอยู หมูที่ ๑

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังสาย
บานนายพวง บุญอยู

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๓๔ กอสรางศาลารอรถสําหรับนักเรียน 
หมูที่ ๔

เพ่ือกอสรางศาลารอรถ
สําหรับนักเรียน
หมูที่ ๔

กอสรางศาลา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศาลารอรถสําหรับ
นักเรียน 
หมูท่ี ๔
ไดรับการกอสราง

นักเรียนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีศาลาสําหรับรอรถ

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๓๕ ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ขยายเขตไฟฟา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีหมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
 ไดรับการขยายเขต
ไฟฟา

ครัวเรือนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีไฟฟาใชอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง

สวนโยธา

 (งบ อบต.)  

เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
พรอมวางทอระบายน้ํา 
สายบานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน
หมูที่ ๓

กอสรางถนนลูกรัง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนนลูกรัง พรอมวาง
ทอระบายน้ํา สาย
บานนายกะถึงคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ๓ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
สายบานนายประเสริฐ 
เหลิมทอง ถึงบานนายเสริม
 ประสม
หมูที่ ๒

กอสรางถนน คสล.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

ถนน คสล.สายบาน
นายประเสริฐ เหลิมท
อง ถึงบานนายเสริม 
ประสม หมูท่ี ๒ ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ถนนลูกรังสายบาน
นายพวง  บุญอยู 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๓๖ กอสรางถนนภายในพ้ืนที่

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
เพ่ือกอสรางถนนภายใน
พ้ืนที่ หมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๖

กอสรางถนน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๓๗ ปรับปรุง ซอมแซมถนน ภายในพ้ืนที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ซอมแซมถนน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)

๓๘ ถมที่ดินที่ศาลาเฉลิมพระเกียรต์ิ ๘๐ 
พรรษา หมูที่ ๖

เพ่ือถมที่ดินที่ศาลาเฉลิม
พระเกียรต์ิ ๘๐ พรรษา
หมูที่ ๖

ถมที่ดิน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ท่ีสาธารณะศาลา
เฉลิมพระเกียรต์ิ ๘๐ 
พรรษา หมูท่ี ๖
ไดรับการถมท่ี

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีที่สาธารณะไวจัดกิจกรรม
ตางๆ

สวนโยธา

(งบ อบต.)  

๓๙ กอสรางสะพานขามคลองสายบาน
นายบวบ หมูที่ ๕

เพ่ือกอสรางสะพานขาม
คลองสายบานนายบวบ
หมูที่ ๕

กอสรางสะพาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สะพานขามคลองสาย
บานนายบวบไดรับ
การกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีสะพานใชเปนเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๔๐ กอสราง/ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
ภายในหมูบาน หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุงราง
ระบายน้ําภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

กอสราง/ปรับปรุงราง
ระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ํา ภายใน
หมูบาน หมูที ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
กอสราง /ปรับปรุง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี ลด
ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

ถนน.ภายในพื้นท่ี หมู
ท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ ไดรับ
การปรับปรุง ซอมแซม

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมถนน
 ภายในพ้ืนที่ หมูที่ ๑ 
ถึงหมูที่ ๖

ลําดับท่ี
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ถนนภายในพื้นท่ี หมูท่ี
 ๑ - หมูท่ี ๖ ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๔๑ กอสราง/ปรับปรุงสะพาน/ทางขาม 

ภายในหมูบาน หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง
สะพาน/ทางขาม ภายใน
หมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

กอสราง/ปรับปรุง
สะพาน/ทางขาม
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สะพาน/ทางขาม 
ภายในหมูบาน หมูที 
๑ - หมูท่ี ๖ ไดรับ
การกอสราง /ปรับปรุง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีสะพาน/ทางขาม ใชเปน
เสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๔๒ ทําคลองทิ้งน้ําตอจากบริเวณนานาย
วิรัช หมูที่ ๔ ถึงเขตอําเภอเมือง

เพ่ือทําคลองทิ้งน้ําตอจาก
บริเวณนานายวิรัช หมูที่ ๔
 ถึงเขตอําเภอเมือง

ทําคลองทิ้งน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คลองท้ิงน้ําตอจากนา
นายวิรัช หมูท่ี ๔ ถึง
เขตอําเภอเมือง ไดรับ
การจัดสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี ลด
ปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๔๓ ทํากําแพงก้ันถนนจากบานนายบุญชู
ถึงบานนายชาญ พูลพิพัฒน หมูที่ ๑

เพ่ือทํากําแพงก้ันถนนจาก
บานนายบุญชูถึงบานนาย
ชาญ พูลพิพัฒน หมูที่ ๑

ทํากําแพงก้ันถนน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กําแพงกั้นถนนจาก
บานนายบุญชูถึงบาน
นายชาญ พูลพิพัฒน 
หมูท่ี ๑ ไดรับการ
จัดสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
มีความปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

๔๔ ติดต้ังไฟกระพริบภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือติดต้ังไฟกระพริบ
ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ติดต้ังไฟกระพริบภายใน
หมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ หมูบานไดรับการ
ติดต้ังไฟกระพริบ
ภายในหมูบาน 
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
มีความปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

สวนโยธา

(งบ อบต.)   

๔๕ ติดต้ังระบบไฟแจงเตือนเขตชุมชน
ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือติดต้ังระบบไฟแจง
เตนือนเขตชุมชนภายใน
หมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ติดต้ังระบบไฟแจงเตือน
ภายในหมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ หมูบานไดรับการ
ติดต้ังระบบไฟแจง
เตือนเขตชุมชน
ภายในหมูบาน 
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
มีความปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

สวนโยธา

(งบ อบต.)   

๔๖ ติดต้ังกระจกโคงสองทางแยกภายใน
หมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือติดต้ังกระจกโคงสอง
ทางแยกภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ติดต้ังกระจกโคงสองทาง
แยกภายในหมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ หมูบานไดรับการ
ติดต้ังกระจกโคงสอง
ทางแยกภายในหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
มีความปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม

สวนโยธา

(งบ อบต.)   

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๔๗ ปรับปรุง/ซอมแซมไฟทางสาธารณะ

ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมไฟ
ทางสาธารณะภายใน
หมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ปรับปรุง/ซอมแซมไฟ
ทางสาธารณะภายใน
หมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม

ไฟทางสาธารณะในพ้ืนที่ รอย
ละ ๘๐ ไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม

สวนโยธา

(งบ อบต.)  

๔๘ ขยายเขตประปา อบต.ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือขยายเขตประปา อบต.
ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ขยายเขตประปา อบต.
ภายในหมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ประปา อบต.ภายใน
หมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการขยายเขต

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดมี
น้ําประปาไวใชอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

สวนโยธา

(งบ อบต.)  

๔๙ จัดซื้อที่ดินเพ่ือขยายสระประปา อบต. จัดซื้อที่ดินเ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

จากพิกัด

ถึงพิกัด

(งบ อบต.)  

๕๐ ติดต้ังไฟทางสาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือติดต้ังไฟทางสาธารณะ
ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ติดต้ังไฟทางสาธารณะ
ภายในหมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการติดต้ัง

ไฟทางสาธารณะในพ้ืนที่ รอย
ละ ๘๐ ไดรับการติดต้ัง

สวนโยธา

(งบ อบต.)  

๕๑ ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาเพ่ิมเติมภายใน
หมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือติดต้ังหมอแปลงไฟฟา
เพ่ิมเติมภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา
ภายในหมูบาน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ หมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการติดต้ังหมอ
แปลงไฟฟาเพิ่มเติม

ครัวเรือนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีไฟฟาใชอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง

สวนโยธา

(งบ อบต.)  

๕๒ รังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณะ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

สอบเขตที่ดินสาธารณะ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ท่ีดินสาธารณะ
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการรังวัดสอบ
เขตท่ีดิน

ที่ดินสาธารณะ รอยละ ๘๐ 
ไดรับการรังวัดสอบเขตที่ดิน

สวนโยธา

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

สระประปา อบต. 
ไดรับการขยายเพื่อ
รองรับน้ําดิบในการ
ผลิตประปา

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดมี
น้ําประปาไวใชอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

เพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยาย
สระประปา อบต.



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๕๓ จัดซื้อที่ดินเพ่ือทําเปนที่สาธารณะ 

และใชในกิจการของ อบต.
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือเปน
ที่ดินสาธารณะ และใชใน
กิจการของ อบต.
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

จัดซื้อที่ดิน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ท่ีดินสาธารณะ
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
มีจํานวนเพิ่มข้ึน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕๔ สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพสตรี
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพสตรี
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

กลุมสตรีภายในตําบล  
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ กลุมสตรีภายในตําบล
 หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการพัฒนาอาชีพ

กลุมสตรี รอยละ ๘๐ ไดรับ
การพัฒนาอาชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕๕ สงเสริมกลุมอาชีพภายในตําบล
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพภายในตําบล 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

กลุมอาชีพภายในตําบล  
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพภายใน
ตําบล หมูท่ี ๑ - หมูท่ี
 ๖ ไดรับการสงเสริม

กลุมอาชีพ รอยละ ๘๐ ไดรับ
การสงเสริม

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕๖ กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตระดับหมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือกอสรางศูนย
อินเตอรเน็ตระดับหมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ศูนยอินเตอรเน็ต
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ศูนยอินเตอรเน็ต
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากศูนยอินเตอรเน็ต
หมูบาน

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๕๗ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคม
อาเซียน

เยาวชนภายในตําบล  
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ เยาวชนภายในตําบล
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ไดรับการสงเสริม
ภาษาอังกฤษ

เยาวชนภายในพ้ืนที่ รอยละ 
๘๐ ไดรับการสงเสริม
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๕๘ ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เยาวชนและประชาชน
ภายในตําบล  
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ เยาวชน และประชาชนภายใน
พ้ืนที่ รอยละ ๘๐ ไดรับการ
สงเสริมเรียนรูการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีที่ดินสาธารณะใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ และ อบต.ไดมี
ที่ดินเพ่ือใชในกิจการ อบต.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

เยาวชน และ
ประชาชน ภายใน
ตําบล
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ไดรับการสงเสริม
เรียนรูการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๕๙ กอสรางหองสมุดประชาชนประจํา

ตําบล
เพ่ือกอสรางศูนยหองสมุด
ประชาชนประจําตําบล

หองสมุด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หองสมุดประชาชน
ประจําตําบล
ไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากการใชหองสมุด
ประชาชน

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๖๐ จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของตําบลไรโคก

เพ่ือจัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอนใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของตําบลไรโคก

ส่ือการเรียนการสอน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ หองสมุดประชาชน
ประจําตําบล
ไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากการใชหองสมุด
ประชาชน

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๖๑ กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูสายไรกน
หมูที่ ๑

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยูสายไรกน หมูที่ ๑

กอสรางรางระบายน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รางระบายน้ํารูปตัวยู
สายไรกน หมูท่ี ๑ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดมีระบบระบายน้ําที่ดี 
ลดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่

สวนโยธา

(งบ อบต.)

๖๒ ทํากําแพงก้ันดินที่สาธารณะ เพ่ือทํากําแพงก้ันดินที่
สาธารณะริมคลอง
ชลประทาน หมูที่ ๓

กําแพงก้ันดิน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ กําแพงกั้นดินท่ี
สาธารณะ หมูท่ี ๓
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพ้ืนที่ รอยละ ๘๐ 
ไดรับประโยชนจากการจัด
กิจกรรมในที่สาธารณะ

สวนโยธา

 (งบ อบต.)   

๖๓ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม
การศึกษาปฐมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมการศึกษา
ปฐมวัย

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก รอย
ละ ๘๐ ไดรวมกิจกรรมสงเสริม
การศึกษาปฐมวัย

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๖๔ จัดหองเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เพ่ือจัดกิจกรรมจัด
หองเรียนเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมการจัด
หองเรียนเพื่อสงเสริม
การเรียนรู

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก รอย
ละ ๘๐ ไดรวมกิจกรรมการจัด
หองเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๖๕ สงเสริมการเรียนรูดนตรีสากล เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูดนตรีสากล
เยาวชนภายในตําบลไร
โคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ เยาวชนภายในตําบล
ไรโคก ไดรับการ
สงเสริมการเรียนรู
ดนตรีสากล

เยาวชนภายในตําบล รอยละ 
๘๐ ไดรวมกิจกรรมการเรียนรู
ดนตรีสากล

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๖๖ สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร เพ่ือสงเคราะห
ผูดอยโอกาสและผูยากไร

ผูดอยโอกาสและผูยากไร
ในตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ผูดอยโอกาสและผู
ยากไรไดรับการ
สงเคราะหตามอัตภาพ

ผูดอยโอกาสและผูยากไร รอย
ละ ๘๐ ไดรับการสงเคราะหให
อยูไดตามอัตภาพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๖๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

เยาวชนในตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนในตําบลไรโคก
 ไดรับการสนับสนุน
การจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เยาวชนภายในตําบล รอยละ 
๘๐ ไดรวมกิจกรรมการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๖๘ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุภายในตําบลไรโคก 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ผูสูงอายุในตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุในตําบลไร
โคก ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ตามอัตภาพ

ผูสูงอายุในตําบลไรโคกที่มีสิทธ์ิ 
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๖๙ เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  
ผูพิการภายในตําบลไรโคก 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ผูพิการในตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ผูพิการในตําบลไรโคก
 ไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพตามอัตภาพ

ผูพิการในตําบลไรโคกที่มีสิทธ์ิ 
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๗๐ เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือเอดส เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  
ผูติดเช้ือเอสดภายในตําบล
ไรโคก 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

ผูติดเช้ือเอดสในตําบลไร
โคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ผูติดเชื้อเอดสในตําบล
ไรโคก ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ตามอัตภาพ

ผูติดเช้ือเอดสในตําบลไรโคกที่
มีสิทธ์ิ รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๗๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันรักผูสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันรักผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุนตําบลไรโคก
 ไดรับการสนับสนุน
การจัดงานวันรัก
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ รอยละ ๘๐ ไดรวม
กิจกรรมการจัดงานวันรัก
ผูสูงอายุ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๗๒ บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน เพ่ือสนับสนุนบานทองถิ่น
ไทยเทิดไทองคราชัน

พ้ืนที่ตําบลไรโคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีตําบลไรโคก
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการบาน
ทองถ่ินไทยฯ

ผูยากไรภายในตําบลไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการบาน
ทองถิ่นไทยฯ

สํานักงานปลัด
สวนโยธา

(งบ อบต.)   

๗๓ จัดซื้อเครื่องกรองน้ําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เครื่องกรองน้ํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการติดต้ังเครื่อง
กรองน้ํา

เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดด่ืมน้ําที่สะอาด ปลอดภัย

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๗๔ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เครื่องปรับอากาศ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ
อากาศที่เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูของเด็ก

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๗๕ ธนาคารขยะ 
ขยะเปนศูนย (๐) และการคัดแยกขยะ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ธนาคารขยะ 
ขยะเปนศูนย (๐) และการ
คัดแยกขยะ

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ ทุกหมูบานเขารวม
โครงการธนาคารขยะ
 และการคัดแยกขยะ

ตําบลไรโคกสะอาด สวยงาม 
และประชาชนมีรายไดเพ่ิมจาก
การรวมกิจกรรมธนาคารขยะ

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๗๖ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก สามารถ
จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

อบต.ไรโคกมีการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ที่
ครอบคลุม ครบถวน และมี
ประสิทธิภาพ

สวนการคลัง

(งบ อบต.)   

(ผลผลิตของโครงการ) รวม
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๗๗ จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ เพ่ือจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่

และอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ อบต.ไรโคก ลงพื้นท่ี
เพื่อจัดเก็บภาษีและ
อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนทุก
หมูบาน

อบต.ไรโคก สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดครบถวน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก

สวนการคลัง

(งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


