
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สงเสริมกลุมอาชีพ
เกษตรกรรมภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเกษตรกรรมภายใน

ตําบล 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ภายในตําบล 

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

กลุมอาชีพเกษตรกรรมมี
การพัฒนา 

สํานักงานปลัด 

2 สงเสริมกลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
เกษตรอินทรียภายในตําบล 

กลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล 

- 50,000 - - - รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเกษตรอินทรียมีการ
การพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรอินทรียมี
การพัฒนา 

สํานักงานปลัด 

3 สงเสริมกลุมอาชีพเล้ียงสัตว
ภายในตําบล 

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเล้ียงสัตวภายในตําบล 

กลุมอาชีพเล้ียงสัตว
ภายในตําบล 

- - 50,000 - - รอยละ 50 ของกลุม
อาชีพเล้ียงสัตวมีการการ
พัฒนา 

กลุมอาชีพเล้ียงสัตวมกีาร
พัฒนา 

สํานักงานปลัด 

4 สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน 

เกษตรกรตําบลไรโคก - - 120,000 - - รอยละ 50 ของมาตรฐาน
การผลิตสินคาไดรับการ
พัฒนามาตรฐาน 

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการพัฒนา

มาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน 

สํานักงานปลัด 

5 สงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักงานปลัด 

6 อบรมใหความรู
ผูประกอบการ เกีย่วกับการ
จําหนายอาหารที่ปลอดภัย 

เพื่ออบรมใหความรู
ผูประกอบการ เกีย่วกับการ
จําหนายอาหารที่ปลอดภัย 

ผูประกอบการใน 
ตําบลไรโคก 

- - 50,000 - - รอยละ 80 ของ
ผูประกอบการนําความรู
ไปปฏิบัติตาม 

ผูประกอบการมีความรู
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการ
จําหนายอาหารที่

ปลอดภัย 

สํานักงานปลัด 

7 สนับสนุน/สงเสริมเมล็ดพันธ
พืช พันธุดีแกเกษตรกร 

เพื่อสนับสนุน/สงเสริมเมล็ด
พันธพืช พันธุดีแกเกษตรกร 

เกษตรกรตําบลไรโคก - - - 120,000 - รอยละ 100 ของ
เกษตรกร ไดรับเมล็ดพันธ
พืช พันธุดี 

เกษตรกรไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมเมล็ด

พันธพืช พันธุดีแก
เกษตรกร 

สํานักงานปลัด 

8 สงเสริมการใชสารชีวภัณฑ
ควบคุมศัตรูพืช 

เพื่อสงเสริมการใชสารชีว
ภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรตําบลไรโคก - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของเกษตรกร
มีความรูในการใชสารชีว
ภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรตําบลไรโคก
ไดรับความรูการใชสารชีว

ภัณฑควบคุมศัตรูพืช
เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

การทําการเกษตร 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 รณรงคใหผูบริโภคไดบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

เพื่อรณรงคใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารที่ปลอดภยั 

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

ผูบริโภคมีความรูในการ
เลือกบริโภคอาหารที่

ปลอดภัย 

สํานักงานปลัด 

10 สนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลไร
โคก 

เพื่อสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมศูนยขาวชุมชน

ตําบลไรโคก 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคก 

- - 50,000 - - รอยละ 30 ของกลุม
วิสาหกจิชุมชน กลุมศูนย
ขาวชุมชน ตําบล 
ไรโคก สามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน 

ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุนใหมีความมั่นคง
และดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

11 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
อนุรักษฝายแมว 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน 

ตําบลไรโคก 

ปรับปรุง/ซอมแซมหรือ
กอสรางฝายแมวภายใน

ตําบลไรโคก 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

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

1.ฝายสงน้ําภายในตําบล
ไดรับการปรับปรุง/

ซอมแซมหรือกอสราง 
2.เกษตรกร มีน้ําไวใช

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

12 จัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัเกษตรปลอดสารพษิ 

เพื่อจัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัเกษตรปลอดสารพษิ 

เกษตรกรภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของเกษตรกร
สามารถนําความรูที่ได 
ไปประยุกตใชได 

เกษตรกรภายในตําบล
ไดรับความรูเกี่ยวกบั
เกษตรปลอดสารพิษ 

สํานักงานปลัด 

13 จัดฝกอบรมการทําไรนาสวน
ผสมใหกับเกษตรกร 

เพื่อจัดฝกอบรมการทํา 
ไรนาสวนผสมใหกับ

เกษตรกร 

เกษตรกรภายในตําบล - - 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของเกษตรกร
สามารถนําความรูที่ได 
ไปประยุกตใชได 

เกษตรกรภายในตําบล
ไดรับความรูการทําไรนา

สวนผสม 

สํานักงานปลัด 

14 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อดําเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 รอยละ 80 ของเกษตร
ตําบลไรโคก 
รูถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรตําบลไรโคก
ปฏิบัติตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สินคาเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตร ที ่1 การพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
1.2 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดฝกอบรมการทําปุย
ชีวภาพใหกับเกษตรกร 

เพื่อจัดฝกอบรมการทําปุย
ชีวภาพใหกับเกษตรกร 

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

เกษตรกรไดรับความรูจาก
การฝกอบรมการทําปุย

ชีวภาพ 

สํานักงานปลัด 

2 สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสินคา OTOP 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสินคา OTOP 

สินคา OTOP ตําบลไร
โคก 

- 60,000 - - 60,000 รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

สินคา OTOP ตําบลไรโคก 
ไดรับการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อปท.อําเภอบานลาดสัญจร เพื่อเปนการประสานความ
รวมมือ การรับฟงปญหา 

ขอมูลตางๆ 

ขาราชการ ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 

ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของปญหา
ถูกนําไปหาวิธปีรับปรุง
แกไข 

อําเภอบานลาด รับรูถึง
ปญหา ความตองการของ
ประชาชนตําบลไรโคก 

สํานักงานปลัด 

2 คัดเลือกพอดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือกพอ
ดีเดน 

พอดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของพอ
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกพอดีเดน
เพื่อยกยองเปนแบบอยาง

ที่ดีทุกหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

3 คัดเลือกแมดีเดน เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือกแม
ดีเดน 

แมดีเดน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 100 ของแม
ดีเดนเปนแบบอยางที่ดีทุก
หมูบาน 

อบต.คัดเลือกแมดีเดนเพื่อ
ยกยองเปนแบบอยางที่ดี

ทุกหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

4 สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมสํานักงาน
สวยสะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสํานกังาน
มีความสะอาด สวยงาม 
และมีบรรยากาศรองรับ
การใหบริการประชาชน 

อบต.มีความสะอาด 
สวยงาม และมีบรรยากาศ

รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

5 จัดการเลือกต้ังทองถิ่น เพื่อจัดการเลือกต้ังทองถิ่น หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
จัดการเลือกต้ังเปนไป
อยางเรียบรอย 

อบต.สามารถจัดการ
เลือกต้ังอยางเรียบรอย 

ถูกตอง 

สํานักงานปลัด 

6 กิจกรรมวันปยะมหาราช 
และวันสําคัญอื่นๆ 

เพื่อจัดกิจกรรม 
วันปยะมหาราช  

๒๓ ตุลาคม 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

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

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 จัดงานวันพอแหงชาติ เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
สงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

8 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 

เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
สงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

9 จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดทําวารสารสัมพันธ 
อบต.ไรโคก 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร พนักงาน 

อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก 
รับทราบถึงการดําเนินงาน
ของ อบต.ไรโคก 

วารสารสัมพันธ 
อบต.ไรโคก แจงผลการ

ดําเนินงานในรอบป 
เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ 

สํานักงานปลัด 

10 One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ) 

เพื่อจัดบริการ 
One Stop Service 
(ศูนยบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ) 
บริการประชาชน 

ประชาชนในตําบลไร
โคกและผูมาติดตอ

ราชการ 

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

สํานักงาน อบต.ไรโคก มี
จุด One Stop Service 
เพื่อบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

11 บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ 

เพื่อจัดกิจกรรมใหพนักงาน
สวนตําบล พนกังานจางได

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะ 

ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรูสึกที่ดี
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 

ประชาชนมีความรูสึกที่ดี
ตอพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็ป
ไซค อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เว็ปไซค อบต.ไรโคก 

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนสามารถเขาใช
บริการเว็ปไซค อบต.ไร
โคก  

เว็ปไซค อบต.ไรโคก 
ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปรับปรุง
ใหทันสมัย 

สํานักงานปลัด 

13 ยกยองพนักงานดีเดน เพ่ือดําเนนิการยกยองพนักงาน
ดีเดน ที่มีความประพฤติดี 

บริการประชาชนดวยความเต็ม
ใจและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

การปฏิบัติของราชการ 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏบิัติงาน 

พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรับการยก

ยองเชิดชูความดี 

สํานักงานปลัด 

14 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

เพ่ือฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
และสรางกระบวนทัศนในการ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

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

บุคลากรของ อบต.
สามารถพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

15 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ของ อบต. 

เพ่ืออบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

ของ อบต. 

บุคลากรของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต. ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ อบต.พัฒนา
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและ
ยึดหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 

16 อบรมใหความรู พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร 

เพื่ออบรมใหความรู พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร พนักงาน 

อบต. 

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

ผูเขาอบรมไดรับความรู
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร 

สํานักงานปลัด 

17 จัดทําเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ 

เพื่อจัดทําเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ 

ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร พนักงาน 

อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก 
รับทราบถึงการดําเนินงาน
ของ อบต.ไรโคก 

เอกสารขาว
ประชาสัมพันธ แจงผล
การดําเนินงานในรอบ 

ไตรมาสและตาม
ระยะเวลา 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

18 จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

ประจําป 

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
ขอบัญญัติงบประมาณใช
เปนแนวทางในการใชจาย
งบประมาณ 

ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป สามารถ

ดําเนินการตาม
กระบวนการไดแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

และใชเปนแนวทางในการ
ใชจายงบประมาณ 

สํานักงานปลัด 

19 จัดทําขอบัญญัติตําบลไรโคก 
(ไมใชขอบัญญัติงบประมาณ
ฯ) 

เพื่อจัดทําขอบัญญัติ 
ตําบลไรโคก 

(ไมใชขอบัญญัติงบประมาณ
ฯ) 

ขอบัญญัติตําบลไรโคก 
(ไมใชขอบัญญัติ
งบประมาณฯ) 

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

อบต.ไรโคก มีขอบัญญัติฯ
เพื่อใชในการบริหาร

ราชการ 

สํานักงานปลัด 

20 จัดทําขอมูลพื้นฐานหมูบาน/
ตําบล 

เพื่อใหทราบถึงขอมูลตางๆ
ของหมูบาน/ตําบล 

ขอมูลพื้นฐานของ
หมูบาน/ตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขอมูล
สามารถนํามาแกไขปญหา
ของหมูบาน/ตําบลได 

ทราบถึงขอมูลพื้นฐาน
หมูบาน/ตําบล 

สํานักงานปลัด 

21 จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป 

เพื่อจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป 

แผนดําเนินงานประจําป
เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

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

อบต.ไรโคกมีแผนการ
ดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

22 จัดทําแผนจัดการความรู เพื่อดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการความรู ของ 

อบต.ไรโคก 

แผนจัดการความรู 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของพนกังาน
สวนตําบล และพนักงาน
จาง ไดรับการจัดการ
ความรูตามแผนการ
จัดการความรู 

พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ไดรับการ

จัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรู 

สํานักงานปลัด 

23 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
การเพิ่มเติมหรือการ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อดําเนินการรวบรวม 
ปญหา ความตองการของ
ประชาชนในตําบลไรโคก 

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

ทราบปญหา ความ
ตองการของประชาชนใน

ตําบลไรโคก 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

24 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เพื่อติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ตามแบบที ่อบต.
กําหนด 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  
มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาตําบล ไดรับ
การติดตามและ

ประเมินผล ประสิทธิภาพ
ของแผน 

สํานักงานปลัด 

25 บริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อดําเนินการจัดบริการเชิง
รุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และบริการ

ประชาชน 

บริการเชิงรุก 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน มีความพึง
พอใจตอระบบการบริการ
เชิงรุก ของ อบต.ไรโคก 

ประชาชน มีความพึง
พอใจตอระบบการบริการ
เชิงรุก ของ อบต.ไรโคก 

สํานักงานปลัด 

26 ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เพื่อดําเนินการรวบรวม
ขอมูลความตองการของ

หมูบาน 

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

ทราบปญหาความตองการ
ของหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

27 ประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ตําบล 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 60 ของประกาศ
สัดสวนประชาคมเขารวม
การประชาคม 

การบริหารงานของ อบต.
มาจากการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน รวมคิด รวม

ทํา รวมประเมินผล 

สํานักงานปลัด 

28 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต. 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
ประเมิน ถูกนํากลับไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเปน

ฐานขอมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตอไป 

สํานักงานปลัด 

29 ปรับปรุงภารกิจ อปท. เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ภารกิจ อบต.ใหสอดคลอง

กับระบบการบริหารที่
เปล่ียนแปลง 

อบต.ไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของการ
ปรับปรุงภารกิจสอดคลอง
กับระบบการบริหารที่
เปล่ียนแปลง 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงภารกิจ 

สอดคลองกับระบบการ
บริหาร กฎหมาย และ
ระเบียบการปฏิบัติที่

เปล่ียนแปลง 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

30 ปองกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อดําเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

อบต.ไรโคก 

อบต.ไรโคก มีระบบการ
ปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคกไม
มีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

อบต.ไรโคก สามารถลด
ปญหาและปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานปลัด 

31 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.ใหสอดคลองกับ

ยุคโลกาภิวัฒน 

ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ของ 

อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ อบต.
ไรโคก ดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

อบต.ไรโคก สามารถ
ปรับปรุงมาตรฐาน

จริยธรรมให สอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลง 

สํานักงานปลัด 

32 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 

เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 
มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ที่มีขอมูลถกูตอง 

ครบถวน 

สํานักงานปลัด 

33 สรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสรางให อบต.ไรโคก 
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ อบต.
ไรโคก เปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

อบต.ไรโคก เปนองคกร
แหงการเรียนรู 

สํานักงานปลัด 

34 หนวยบริการเคล่ือนที่ เพื่อจัดหนวยบริการเคล่ือนที่
ของ อบต. ในการบริการ

ประชาชน 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของหมูบาน
ไดรับการบริการเคล่ือนที่ 

ประชาชนไดรับการ
บริการเคล่ือนที่ 

สํานักงานปลัดกอง
คลังกองชางกอง

การศึกษา 

35 จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อจัดทําแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน ตําบลไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 5 ของการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองคลัง 

36 ประชาสัมพันธและจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนที ่

เพื่อจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่และ
อํานวยความสะดวกแก

ประชาชน 

หมูที่ 1-6 ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 5 ของการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.ไรโคก สามารถ
จัดเก็บภาษีไดครบถวน
และปรชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

37 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

38 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑสํานักงาน เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

39 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

จํานวน 2 เคร่ือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

40 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร 
จํานวน 2 เคร่ือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีเคร่ืองปร้ินเตอร เพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

41 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 2 เคร่ือง 

70,000 260,000 - - - รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีเคร่ืองปรับอากาศบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 

42 จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

43 จัดซ้ือครุภัณฑ ศพด.ไรโคก เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ  
ศพด.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑ  
ศพด.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑ 
ศพด.ไรโคก เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 

44 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ 

ศพด.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ  

ศพด.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ ศพด.

ไรโคก เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 

45 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ 

อบต.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ  

อบต.ไรโคก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับ อบต.

ไรโคก เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด 
 

46 จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑงานบาน
งานครัว เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

สํานักงานปลัด 
 

47 จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว ศพด.ไรโคก 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีจัดซ้ือครุภัณฑงานบาน
งานครัว เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

48 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ 

อบต.ไรโคก 

จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก 
ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากร อบต.ไรโคก  
มีความรู ความสามารถ 

เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

49 ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การปฏิบัติงาน 
Clean&Green 

เพื่อจัดสถานที่ทํางานใหอยู
ในสภาพเรียบรอย สะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 ของสถานที่
ทํางาน เรียบรอย สะอาด 

อบต.ไรโคกมี
สภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติงาน 
Clean&Green 

สํานักงานปลัด 

50 ประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ  
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของความ
ตองการของบุคลากรไดรับ
การตอบรับและนาํไปใช
ในการบริหารงาน 

ทราบถึงความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อนําไปใชในการจัดการ

บุคลากร 

สํานักงานปลัด 

51 สงเสริมความปลอดภัยใน
สํานักงาน 

เพื่อสงเสริมความปลอดภัย
ในสํานักงาน 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสํานกังาน
มีการปองกันภัยตางๆ 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 
มีความปลอดภยั พรอม

ใหบริการประชาชน 

สํานักงานปลัด 

52 สัมมนาเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตําบลไรโคก 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากรมีความสัมพันธที่
ดีตอกัน 

กิจกรรมของ อบต.ไรโคก
สามารถดําเนินการไป
อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักงานปลัด 

53 แบงปนความรู เพื่อสอนงานตางๆ 
ตามสายงาน 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของบุคลากร 
อบต.ไรโคก ไดรับความรู
และสามารถนาํไปปฏิบัติ
ได 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 
มีความรูความสามารถ

และประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

54 จัดการองคความรูในองคกร 
(Knowledge 
Management) 

เพื่อเปนแหลงรวบรวม
ความรู 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคกไดรับ
ความรูจากการจัดการองค
ความรูในองคกร 

บุคลากรของ อบต.ไรโคก 
มีความรูความสามารถ

และประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

55 อบรมใหความรูดานการ
รักษาระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
รักษาระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
อบต.ไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
บุคลากร อบต.ไรโคก  
มีระเบียบวินยัเพิ่มขึ้น 

บุคลากร อบต.ไรโคก 
สามารถปรับปรุงตัวและ 
มีระเบียบวินยัในการใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

56 นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
ทราบถึงการปฏบิัติงาน
ของ อบต.ไรโคก 

ประชาชนตําบลไรโคก
ทราบถึงแนวทางการ

ปฏิบัติงานของ  
 อบต.ไรโคก 

สํานักงานปลัด 

57 หอกระจายขาวเพือ่ชุมชน เพื่อจัดรายการใหความรูแก
ประชาชนทางหอกระจาย

ขาว 

ประชาชนตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดรับความรู
และนําไปปรับใชได 

ประชาชนไดรับความรู 
สามารถนําไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันได 

สํานักงานปลัด 

58 สงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของประชาชน
ทราบถึงสิทธแิละหนาที่ของ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนไดความรูหนาที่
และสิทธิของตนในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 

59 สงเสริมความรูในการมีสวน
รวมในการปกครองทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมความรูในการมี
สวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนในการมี
สวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่น 

ประชาชนรูหนาที่และสิทธิ
ของตนและรวมมือกบั 

อบต. ในการพัฒนาตําบล
ใหเจริญรุงเรือง 

สํานักงานปลัด 

60 สงเสริมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชน 

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของเด็กและ
เยาวชนทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชนไดความรู
หนาที่และสิทธิของตนใน

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 

61 จัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน 

ประชาชนตําบลไรโคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของตําบลไร
โคกปลอดการทจุริต
คอรรัปชั่น 

ทุกภาคสวนตระหนักถึง
การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

62 สงเสริมความโปรงใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อสงเสริมความโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน 

ประชาชนตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
หนวยงานราชการมีความ
โปรงใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

หนวยงานราชการมีการ
บริหารงานที่โปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สํานักงานปลัด 

63 อบรมใหความรูในการ
เลือกต้ังทองถิ่น 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
ในการเลือกต้ังทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตําบลไรโคก
ออกมาใชสิทธิ์เลือกต้ัง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูเกี่ยวกับ 

การเลือกต้ังเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

64 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกให
ความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนตําบลไรโคกให
ความสําคัญในการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 

65 ยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลไรโคก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกหัน
มาใสใจการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชาชนไรโคกหันมา
ศึกษาและดําเนินชวีิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

66 ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงหอง
ประชุมสภาฯ (หองประชุม
เล็ก) 

เพื่อใชในการประชุมสภาฯ หองประชุมสภาฯ 
(หองเล็ก) 

50,000 - - - - รอยละ 100 ของการ
ประชุมสภาฯ มี
ประสิทธิภาพ 

การแถลงในการประชุม
สภาไดยินชัดเจน 

สํานักงานปลัด 

67 ปรับปรุงเคร่ืองขยายเสียง 
หองประชุม อบต. 

เพื่อใชในการจัดการประชุม 
อบรมใหความรู 

หองประชุม อบต. 30,000 - - - - รอยละ 100 ของการจัด
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

การประชุม การอบรม  
ไดยินชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

68 ปรับปรุงไฟสองสวางหอง
ประชุม อบต. 

เพื่อใหแสงสองสวางภายใน
หองประชุม 

หองประชุม อบต. 50,000 - - - - รอยละ 100 ของการจัด
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

การประชุม การอบรม  
มีแสงไฟสองสวางที่

เพียงพอมีประสิทธภิาพ 

สํานักงานปลัด 

69 ติดต้ังผามาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อใชปองกันแสงแดด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

50,000 - - - - รอยละ 80 สามารถ
ปองกันแสงแดดได 

สามารถปองกันแสงแดดที่
สองเขามาในหอง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

70 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ  

เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรกัภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

71 วันชาติ เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

ชาติ 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรกัภักดี
และสงเสริมสถาบันชาต ิ

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักงานปลัด 

72 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 - - รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรกัภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 

73 จัดงานวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ  

เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

ชาติ 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรกัภักดี
และสงเสริมสถาบันชาต ิ

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันชาติ 

สํานักงานปลัด 

74 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอ
แข็ง 

เพื่อใชในการตัดหญาในพื้นที่
สาธารณะประโยชน 

เคร่ืองตัดหญาแบบขอ
แข็งจํานวน 2 เคร่ือง 

20,000 - - - - รอยละ 100 ของพ้ืนที่
สาธารณประโยชนไดรับการ
ดูแล 

ภูมิทัศนพื้นที่
สาธารณประโยชน 

ตําบลไรโคกสวยงาม 

สํานักงานปลัด 

75 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
พรอมอุปกรณ 

เพื่อใชในการจัดการประชุม 
อบรมใหความรู 
การประชุมตางๆ 

ลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน 

ขาไมโครโฟน 
และอุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000  รอยละ 100 ของการจัด
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

การประชุม การอบรม  
ไดยินชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

76 โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

ศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบูรณาการรวมกันใน
การดําเนินงานระหวาง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

77 จัดซ้ือรถจักรยานยนต 
 

เพื่อจัดซ้ือรถจักรยานยนต 
ไวใชในงานราชการ 

ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียรธรรมดา 

- 40,800 - - - รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีรถจักรยานยนต 
ไวใชในงานราชการ 

สํานักงานปลัด 
 

78 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา 
จํานวน 2 เคร่ือง 

- 5,000 - - - รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีอุปกรณที่มีคุณภาพไวใช
ในงานราชการ 

สํานักงานปลัด 
 

79 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิ.ย.  

เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ขาราชการ ประชาชน
ในตําบลไรโคก ได

รวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของประชาชน
ตําบลไรโคกไดรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรกัภักดี
และสงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

ประชาชนไดรวมกัน
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
ใหกับ อปพร. และผูมีสิทธิฯ
ที่ออกปฏิบัติงานตามคําส่ังฯ

ในการตรวจยามวกิาล 
ตรวจสอบความเรียบรอย

ของหมูบาน/ชุมชนฯ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ พื้นที่
ตําบลไรโคกไดรับการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักงานปลัด 

2 จัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
ปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
ของ อบต.ไรโคก 

แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของอบต.ไร
โคก มีแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภยัได 

อบต.ไรโคก มีแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภยัได 

สํานักงานปลัด 

3 ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตางๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบล 

ไรโคกในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตางๆ 

อปพร. และประชาชน
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตางๆ
ได 

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ตางๆ 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการจัดฝกอบรม อปพร. 
และทบทวนแผนปองกันภยั
ฝายพลเรือน 

เพื่อฝกอบรม อปพร. ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพรอมฝกทบทวน อปพร. 

อปพร.ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ  
อปพร. ไดรับการฝกและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

อปพร.ไดรับการฝกอบรม
ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั 

สํานักงานปลัด 

5 รณรงคปองกันอัคคีภัยและ 
สาธารณภยัอื่นๆ 

เพื่อฝกอบรม อปพร. และ
ประชาชนตําบล 

ไรโคกในการปองกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยอื่นๆ 

อปพร. และประชาชน
ตําบลไรโคก 

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

อปพร.และประชาชน
ไดรับความรูในการปองกัน
อัคคีภัยและสาธารณภยั

อื่นๆ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

6 ศูนยเฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน 

เพื่อปองกันและลดอบุัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนนชวง

เทศกาลและวันสําคัญตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการจากศูนยเฉพาะกจิ
ฯ 

ประชาชนไดรับการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสินในชวงเทศกาล

และวันสําคัญตางๆ 

สํานักงานปลัด 

7 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อเปนการเตรียมความใน
การปองกันไฟปา 

ประชาชนตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนสามารถ
ดําเนินการปองกันไฟปาได 

ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันไฟปา 

สํานักงานปลัด 

8 รณรงคปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง
แหนปาไม 

พื้นที่ปาตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนไมบุกรุกทําลาย
ปา 

ประชาชนมีจิตสํานกึหวง
แหนปาไม 

สํานักงานปลัด 

9 ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV  เพื่อปองกันและเฝา
ระวังปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ ตําบลไรโคก 

ติดต้ังกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

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

สามารถปองกันและ 
เฝาระวังปญหายาเสพติด

และชวยดูแลความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินของประชาชนใน
พื้นที่ ตําบลไรโคก 

สํานักงานปลัด 

10 รณรงคปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 

เพื่อสรางความตระหนักใน
การปองกันการบุกรุกทาํลาย

ปา 

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

ปาไมในตําบลไรโคกไดรับ
การดูแล ปองกันการ 

บุกรุกทําลาย 

สํานักงานปลัด 

11 รณรงคปองกันไฟปา เพื่อสรางความตระหนักใน
การปองกันไฟปา 

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

ประชาชนในตําบลไรโคก
รวมกันดูแล ปองกันการ 

ไฟปา 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 อบรมใหความรูในการใช 
อุปกรณกูชีพ กูภยั 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู 
ในการใช 

อุปกรณกูชีพ กูภยั 

อปพร. ประชาชน 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถใชอุปกรณกู
ชีพ กูภัย 

ผูเขาอบรมสามารถใช
อุปกรณกูชีพ กูภยั 

เบื้องตนได 

สํานักงานปลัด 

13 รณรงคปองกันภัยทางถนน เพื่อรณรงคปองกันภัยทาง
ถนน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของภยัทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนไดรับความรูใน
การใชรถใชถนน 

ใหปลอดภัย 

สํานักงานปลัด 

14 สงเสริมความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรม สามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภยัได 

ผูเขาอบรมสามารถจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา

สาธารณภยัได 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลไรโคก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนไดรวมกจิกรรม 

เด็กและเยาวชนในตําบล
ไดเขารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

2 โภชนาการสมวยั เพื่อจัดกิจกรรมโภชนาการ
สมวัยใหเด็ก ครู ผูปกครองรู
ถึงหลักโภชนาการสําหรับ

เด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

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

ครู ผูปกครองรูถึงหลัก
โภชนาการสําหรับเด็ก 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
(ศูนยสามวัย) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

(ศูนยสามวัย) 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวยั) 
ไดรับการสงเสริม/
สนับสนุน 

กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวยั) 
ไดรับการสงเสริม/

สนับสนุน 

กองการศึกษา 

4 สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน

ภายในตําบล 
ไรโคก 

เยาวชนในตําบลไรโคก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของเยาวชนที่
เขาเรียนมีความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริมพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

5 อาหารกลางวัน(ศพด.) เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 เสริมสรางความรูสูผูปกครอง
เด็ก ศพด. 

เพื่อจัดประชุมเสริมสราง
ความรูสูผูปกครองเด็ก ศพด. 

ผูปกครองเด็กใน ศพด.
ตําบลไรโคก 

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

ผูปกครองไดรับความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติ
และดูแลเด็กปฐมวัยและ

ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานของ ศพด. 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ตําบลไรโคก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของเดก็ที่อยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก ไดรับอาหาร
เสริม(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารเสริม(นม) และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

8 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.ไรโคก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา ทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

กองการศึกษา 

9 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาน้ําพ ุ

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
พัฒนาศักยภาพครู 

ครู เจาหนาที ่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานนาน้ําพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของครู
เจาหนาที่มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น 

ครู เจาหนาที่ สามารถ
พัฒนาการเรียน  
การสอน ใหดีขึ้น 

กองการศึกษา 

10 สงเสริมการเรียนรูของเด็กใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพ ุ

เพื่อจัดการสอน การเรียนรู 
แกเด็ก 

 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาน้ําพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุสามารถเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพุมีทักษะใน

การเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 

11 สงเสริมพัฒนาการเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาน้าํพ ุ

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการแกเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาน้ําพ ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุมีพัฒนาการที่ดี 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพุมีพัฒนาการ

ทางดานการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

กองการศึกษา 

12 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
หองพยาบาลศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(เคร่ืองเล็ก) 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

30,000 - - - - รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

ผูปวยไดอยูสภาพอากาศที่
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

13 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
หอประชุมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(เคร่ืองใหญ) 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

100,000 - - - - รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดอยูในสภาพ

อากาศที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาทางสมอง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14 จัดซ้ือโตะหมูบูชา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดซ้ือโตะหมูบูชา โตะหมูบูชา 
จํานวน 1 ชุด 

5,000 - - - - รอยละ 100 ของการจัด
สถานที่บูชา 
พระรัตนตรัย สมบูรณ 

เปนที่พึ่งทางดานจิตใจ กองการศึกษา 

15 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองปร้ินเตอร 
เคร่ืองสํารองไฟ 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอรเคร่ืองปร้ินเตอร 

เคร่ืองสํารองไฟ 

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

จํานวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองปร้ินเตอร 
จํานวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองสํารองไฟ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

 

40,000 - 40,000 - 40,000 รอยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

มีคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และ

เพียงพอตอการใชงาน 

กองการศึกษา 

16 สงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนตําบลไรโคก 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของการ
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนมีประสิทธิภาพ 

เด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา

ตําบล 

กองการศึกษา 

17 โรงเรียนสีขาว หลักสูตร  
“โตไปไมโกง” 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัความซ่ือสัตยสุจริต 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมมีความรูเกี่ยวกับ
ความซ่ือสัตยสุจริต 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการทาํ 

ความดีซ่ือสัตยสุจริต 

กองการศึกษา 

18 พานองทองธรรมะ(ชาติ) เพื่อจัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัคุณธรรม ศีลธรรม 

การรักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมและมีจิตสํานึกรัก
ธรรมชาติ 

เด็กและเยาวชนหันมาใส
ใจศีลธรรมและรักษ

ธรรมชาติ 

กองการศึกษา 

19 จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้
ทํางาน 

เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานพรอม
เกาอี้ทํางาน 

โตะทํางาน  
จํานวน 2 ตัว 

ขนาดไมนอยกวา 
159×77×75 ซม. 

8,000 - - - - รอยละ 100 ของการ
ทํางานมีประสิทธภิาพ 

การปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติไดดวยความ

เรียบรอย 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

20 อาหารกลางวันนักเรียน 
โรงเรียนบานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียนบานไรโคก 

1,200,000 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในโรงเรียนบานแหลม
ทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

21 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบานแหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหกับโรงเรียนบานแหลม
ทองและ 
โรงเรียนบานไรโคก 

โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียนบานไรโคก 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รอยละ 100 ของเด็กที่
อยูในโรงเรียนบานแหลม
ทองและโรงเรียนบานไร
โคก ไดรับอาหารเสริม
(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กที่อยูในโรงเรียนบาน
แหลมทองและ 
โรงเรียนบานไรโคกไดรับ
อาหารเสริม(นม) และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

22 คาจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- 95,000 95,000 95,000 95,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวยั 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด.
บานนาน้ําพุไดรับ

การศึกษาตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

23 คาหนังสือเรียน เพื่อสนับสนุน 
หนังสือเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวยั 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีหนังสือที่เหมาะสมใน

การพัฒนาการ 

กองการศึกษา 

24 คาอุปกรณการเรียน เพื่อสนับสนุน 
อุปกรณการเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีอุปกรณการเรียนที่
เพียงพอ 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีอุปกรณการเรียน

เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

25 คาเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุน 
เคร่ืองแบบนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- 18,000 18,000 18,000 18,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีเคร่ืองแบบที่ถูกตองสวม
ใส 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีเคร่ืองแบบที่ถูกตองสวม

ใส 

กองการศึกษา 

26 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 100 ของเด็กที่
เขาเรียนที่ ศพด.  
มีพัฒนาการสมวยั 

เด็กที่เขาเรียนที่ ศพด. 
มีพัฒนาการสมวยั 

กองการศึกษา 

27 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
พรอมอุปกรณ 
(หองประชุม ศพด.) 

เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
การจัดการประชุม 
งานพิธีการตางๆ 

ลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน 

และอุปกรณ 

- 10,000 - - - รอยละ 100 ของการจัด
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

การเรียนการสอน  
การอบรม งานพิธีการ
ตางๆ ไดยินชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

28 แขงขันทักษะวิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการของ 
เด็กปฐมวัย 

สนับสนุนการแขงขันทักษะ
วิชาการและสงเสริม

พัฒนาการของ 
เด็กปฐมวัย 

นักเรียนภายใน ศพด. - 50,000 - - - รอยละ 100 ของการ
จัดการแขงขันดําเนินการ
เปนไปตามวัตถุประสงค 

เด็กมีพัฒนาการสมวยั กองการศึกษา 

29 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 2 เคร่ือง 

- - 94,000 - - รอยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดอยูในสภาพ

อากาศที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาทางสมอง 

กองการศึกษา 

30 ติดต้ังผามาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อใชปองกันแสงแดด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- - 85,000 - - รอยละ 80 สามารถ
ปองกันแสงแดดได 

สามารถปองกันแสงแดดที่
สองเขามาในหอง 

กองการศึกษา 

31 จัดซ้ือบอรดปดประกาศ
อลูมิเนียม บานเล่ือนกระจก 

เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ ศพด.. 

บอรด ขนาด  
240×120 ซม. 

- - 8,000 - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ของ อบต. ไดอยางทั่วถึง 

กองการศึกษา 

32 จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก เพื่อใชในการประกอบ 
พิธีการ ภายใน ศพด. 

ชุดโซฟารับแขก 
จํานวน 1 ชุด 

- - 10,000 - - รอยละ 80 ของการจัด
งานเปนไปความเรียบรอย 

มีความพรอม 
ในการจัดงาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อคุมกําเนิดและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

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

สุนัขและแมวไดรับการ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีน

ปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

สํานักงานปลัด 

2 เยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพ 
ภายในตําบลไรโคก 

เพื่อเยี่ยมเยยีนผูปวยและ
ผูรับเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยัง
ชีพ 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูปวย
และผูรับเบี้ยยังชีพ ไดรับ
การเยี่ยมเยยีนและตรวจ
สุขภาพ 

ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ 
ไดรับการเยี่ยมเยียนและ

ตรวจสุขภาพ 

สํานักงานปลัด 

3 รณรงคปองกันไขเลือดออก
และฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

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

ประชาชนไดรับการ
ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

สํานักงานปลัด 

4 รณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันยาเสพติด 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

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

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกัน 

ยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

5 รณรงคปองกันโรคเอดส เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคเอดส 

พื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

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

ประชาชน  
รวมรณรงคปองกันโรค

เอดส 

สํานักงานปลัด 

6 สายใยรักแหงครอบครัว เพื่อจัดกิจกรรมสายใยรัก
แหงครอบครัว 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสถาบันครอบครัว
มีความเขมแข็ง 

สถาบันครอบครัวภายใน
ตําบลมีความเขมแข็ง 

สํานักงานปลัด 

7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ

จัดการขยะมูลฝอย โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
มีระบบการจัดเกบ็ขยะมูล
ฝอยที่ดีขึ้น 

ลดการเกิดขยะภายใน
ตําบล 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพในการควบคุมและ
ปองกันโรค 

เพื่ออบรมใหความรู 
แกนนําสุขภาพในการ
ควบคุมและปองกันโรค 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวขาราชการ 
ลูกจาง 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกันโรค
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการควบคุม

และ 
ปองกันโรค 

สํานักงานปลัด 

9 อบรมใหความรูและการ
ปองกันโรคติดตออุบัติใหม 

เพื่ออบรมใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตออุบัติใหม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวขาราชการ 
ลูกจาง 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกันโรค
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการควบคุม

และ 
ปองกันโรค 

สํานักงานปลัด 

10 อบรมใหความรูดาน
โภชนาการ 

เพื่ออบรมใหความรู 
ดานโภชนาการ 

ประชาชน ตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา รวม
อบรมมีโภชนาการที่ดีขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 

11 อบรมใหความรูดานการดูแล
ผูปวยจิตเวช 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
ดูแลผูปวยจิตเวช 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวประชาชน 
ตําบลไรโคก จํานวน 

50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา รวม
อบรมไดรับความรูเร่ือง
การดูแลผูปวย 
จิตเวชเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปดูแลผูปวยจิต

เวชได 

สํานักงานปลัด 

12 อบรมใหความรูดานการดูแล
สุขภาพเบื้องตน 

เพื่ออบรมใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพเบือ้งตน 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวประชาชน 
ตําบลไรโคก จํานวน 

50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา รวม
อบรมไดรับความรูดาน
การดูแลสุขภาพเบื้องตน
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูดานการดูแล
สุขภาพเบื้องตนไปใชได 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

13 อบรมใหความรู 
ดานทันตกรรม 

เพื่ออบรมใหความรู 
ดานทันตกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวประชาชน 
ตําบลไรโคก จํานวน 

50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา  
รวมอบรมไดรับความรู
ดานทันตกรรมเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูดานทันตกรรม 

ไปใชได 

สํานักงานปลัด 

14 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เพื่อเปนการลดปริมาณ
ยุงลายที่เปนพาหะนําโรค 

พื้นที ่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 70 ของผูปวย
จากยุงลายลดลง 

แหลงเพาะพันธุยุงลายถูก
ทําลายและปริมาณยุงลาย

ลดลง 

สํานักงานปลัด 

15 สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก เพื่ออบรมใหความรูแกแม  
ในการดูแลบุตร 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปดูแลบุตรใหถูก
สุขลักษณะ 

แมสามารถนําความรูไปใช
ดูแลบุตรในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

16 รณรงคปองกันโรคติดตอ เพื่ออบรมใหความรูในการ
ปองกันโรคติดตอ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวขาราชการ 
ลูกจาง 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูในการ
ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชในการควบคุม

และ 
ปองกันโรคติดตอ 

สํานักงานปลัด 

17 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

เพื่ออบรมใหความรูเกีย่วกับ
มาตรฐานคุณภาพระบบ

บริการอนามยัส่ิงแวดลอม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพ

ครอบครัวขาราชการ 
ลูกจาง 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมมีความเขาใจใน
มาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามยัส่ิงแวดลอม 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูไปใชเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพระบบ

บริการอนามยัส่ิงแวดลอม 

สํานักงานปลัด 

18 ฝกอบรมอาชพีผูผานการ
บําบัด 

เพื่อฝกอบรมอาชีพผูผาน 
การบําบัด 

ผูผานการบําบัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูผาน
การบําบัดมีความรูดาน
อาชีพเพื่อนาํไปประกอบ
อาชีพในชีวิตประจําวัน 

ผูผานการบําบัดมีความรู
เพิ่มขึ้นสามารถนําไป
ประกอบอาชพีเพื่อสราง
รายไดใหกับตนเอง 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

19 รณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

เพื่อรณรงคการใชจักรยาน 
ในชีวิตประจําวัน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหันมาใช
จักรยานในชวีิตประจาํวัน 

ประชาชนใหความสําคัญ
ในการใชจักรยานในการ

เดินทาง 

สํานักงานปลัด 

20 อบรมใหความรูดานการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

เพื่ออบรมใหความรูดาน
การปองกันโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของโรค
ไขเลือดออกลดลง 

ประชาชนตําบลไรโคกมี
ความรูในการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

สํานักงานปลัด 

21 จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน เพื่อใชในการดําเนินการ
พนหมอกควันกําจัด

ยุงลาย 

เคร่ืองพนหมอกควัน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 
จํานวน 1 เคร่ือง 

50,000 50,000 50,000 50,000  รอยละ 50 ของการ
ควบคุมและปองกันโรคดี
ขึ้น 

สามารถลดจํานวนการเกิด 
โรคไขเลือดออกได 

สํานักงานปลัด 

22 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนนําสุขภาพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนาํสุขภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และแกนนาํสุขภาพ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสาธารณสุข
มูลฐาน หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

23 โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จยา  
ตานมะเร็งเตานม 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการตาน
มะเร็งเตานม 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

24 การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

25 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออุดหนุนให
คณะกรรมการหมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการควบคุม
โรคหนอนพยาธ ิ

สาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ซอมแซม ปรับปรุง หรือ
กอสรางบานผูยากไรดอย
โอกาส 

เพื่อซอมแซม ปรับปรุง หรือ
กอสรางบานผูยากไร 

ดอยโอกาส 

พื้นที่ตําบลไรโคก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 3 ของผูยากไรใน
ตําบลไดรับการสนับสนุน
ใหชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูยากไรในตําบลไดรับการ
สนับสนุนใหชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองชาง 

2 ๑ ความคุมคา  
๑ สาธารณประโยชน 

เพื่อจัดกิจกรรม ๑ คุมคา 
๑ สาธารณประโยชน 

สาธารณประโยชน
ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 10 ของ
สาธารณประโยชนภายใน
ตําบลไรโคกมีความสะอาด 
สวยงาม รองรับการจัด
กิจกรรม 

สาธารณประโยชนภายใน
ตําบลไรโคกมีความสะอาด 

สวยงาม รองรับการจัด
กิจกรรมตางๆ 

สํานักงานปลัด 

3 พัฒนาตําบลไรโคก 
( Big Cleaning Day) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา 
ตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของตําบลไร
โคก ไดรับการทําความ
สะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักงานปลัด 

4 ชุมชน/หมูบานนาอยู เพื่อจัดกิจกรรมชุมชน/
หมูบานนาอยู 

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

ชุมชน/หมูบานภายใน
ตําบลไรโคกนาอยู 

มีความสะอาด สวยงาม 

สํานักงานปลัด 

5 ถนนสวยดวยชาวไรโคกรวม
ใจ 

เพื่อจัดกิจกรรมถนนสวย
ดวยชาวไรโคกรวมใจ 

ถนนภายใน 
ตําบลไรโคก 

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

ถนนภายในตําบลไรโคก  
มีความสะอาด สวยงาม 

สํานักงานปลัด 

6 ธนาคารขยะเปนศูนย  
และการคัดแยกขยะ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ธนาคารขยะเปนศูนย 
และการคัดแยกขยะ 

ธนาคารขยะ 
ตําบลไรโคก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 50 ของขยะไดรับ
การนําไปรีไซเคิล 

ตําบลไรโคกสะอาด 
สวยงามและประชาชนมี
รายไดเพิ่มจากการรวม

กิจกรรม 

สํานักงานปลัด 

7 สํานักงานสวยสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมสํานักงาน
สวยสะอาด 

สํานักงาน อบต.ไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสํานกังาน
มีความสะอาด สวยงาม 
และมีบรรยากาศรองรับ
การใหบริการประชาชน 

อบต.มีความสะอาด 
สวยงาม และมีบรรยากาศ

รองรับการใหบริการ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 หนาบานนามอง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
หนาบานในตําบลไรโคก 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ของพื้นที่
หนาบานประชาชนตําบล 
ไรโคกสวยสะอาด 

สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานทุกหมูบาน มี
ความสะอาดสวยงาม 

สํานักงานปลัด 

9 ยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการใหดีขึ้น 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูพกิาร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผูพิการไดรับการดูแลจาก
ผูมีความรูเฉพาะดาน 

กองชาง 

10 ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับผู
พิการ 

เพื่อจัดศูนยขอมูลขาวสาร 
ใหความรูสําหรับผูพกิาร 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูพิการมี
ความรูในการดูแลตนเอง
ไดถูกตอง 

ผูพิการไดรับความรูจาก
ศูนยขอมูลขาวสารและ

นําไปปฏิบัติได 

สํานักงานปลัด 

11 เยี่ยมบานผูพกิาร เพื่อออกเยีย่มและใหกําลังใจ 
ผูพิการ 

ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูพกิาร
มีกําลังใจในการในการใช
ชีวิตประจําวัน 

ผูพิการไดรับความรูในการ
ดูแลตนเองและกําลังใจใน

การใชชีวิตประจาํวัน 

สํานักงานปลัด 

12 ศูนยบริการผูพิการ เพื่อจัดต้ังศูนยบริการผูพิการ ผูพิการในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของผูพกิาร
สามารถเขารับการบริการ
ที่ศูนยบริการผูพิการ 

สามารถชวยเหลือ ให
คําปรึกษาแกผูพิการ 

สํานักงานปลัด 

13 พัฒนาผูดอยโอกาสและผูไร
ที่พึ่ง 

เพื่ออบรมใหความรู  
พัฒนาความสามารถ 

ผูดอยโอกาสและผูไรที่
พึ่ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ
ผูดอยโอกาสและผูไรที่พึ่ง
นําความรูไปพัฒนาตนเอง 

ผูดอยโอกาสและผูไรที่พ่ึง
สามารถนําความรูไปพัฒนา
ตนเองเพ่ือชวยเหลือตนเอง

ในการใชชีวิตประจําวนั 

สํานักงานปลัด 

14 รวมนําใจชวยเหลือผูยากไร เพื่อเปนการรวมทํากิจกรรม
รวมนําใจชวยเหลือผูยากไร 

ผูยากไรในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของ 
ผูยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

สํานักงานปลัด 

15 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ผูดอยโอกาสและผูยากไร 

เพื่อจัดการอบรมใหความรู
อาชีพ 

ผูดอยโอกาสและผู
ยากไร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพได 

ผูเขาอบรมมีความรูใน
อาชีพที่ไดรับการอบรม
และนําไปประกอบเปน

อาชีพได 

สํานักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 

44 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรม อบต. 
พบประชาชน 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนเขารวมกิจกรรม 

อบต.ลงพื้นที่ทุกหมูบาน
เพื่อพบปะประชาชน 

สํานักงานปลัด 

2 ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน 

ครัวครัวในพื้นที่ 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 

ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสถาบันครอบครัว
มีความเขมแข็ง 

สถาบันครอบครัวภายใน
ตําบลมีความเขมแข็ง 

สํานักงานปลัด 

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ หนังสือพิมพสําหรับที่
อานหนังสือพิมพประจํา

หมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนไดติดตามรับรู
ขาวสารบานเมือง 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร จากการอาน
หนังสือพิมพในที่อาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

4 จัดนิทรรศการเผยแพร
ผลงาน อบต.ไรโคก 

เพื่อจัดนิทรรศการของ 
อบต.ไรโคก ในการเผยแพร

ประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

นิทรรศการของ อบต.
ในการประชาสัมพันธ

การปฏิบัติงานให
ประชาชนทราบ 

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

ประชาชน มีความพึง
พอใจตอการจัด
นิทรรศการของ 

อบต.ไรโคก 

สํานักงานปลัด 

5 เยี่ยมบานยามเย็น เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบาน 
ยามเย็น สํารวจปญหา 

ความตองการ ขอมูล และ
ความคิดเห็นของประชาชน 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของปญหา 
ถูกนํามาจัดเรียงลําดับเพื่อ
แกไข 

ทุกหลังคาเรือนไดรวม
เสนอปญหา ความคิดเห็น 
ใหขอมูล ที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาตําบล 

สํานักงานปลัด 

6 สงเสริมความเขมแข็งของ
ชมรมผูสูงอายุ 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ 

ชมรมผูสูงอายุ 
 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ 70 ของผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่สดชื่นแจมใส 

ผูสูงอายุไดพบปะพูดคุย
รวมทํากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ 

สํานักงานปลัด 

7 สงเสริมพัฒนากลุมสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
สตรี 

กลุมสตรีตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของกลุมสตรี
สามารถพัฒนาอาชีพใหดี
ขึ้น 

กลุมสตรีในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 ลานกิจกรรมการเรียนรู เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู 
โดยปราชญชาวบาน 

เด็ก เยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กและ
เยาวชนมีความรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาของตําบล 

เด็กและเยาวชนมีความรัก 
หวงแหนภูมปิญญา 

ในตําบล 

กองการศึกษา 

9 สงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 

เพื่อสงเสริมการเรียนของ
เด็กตามที่เด็กเสนอความ

ตองการ 

เด็ก เยาวชน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของเด็กและ
เยาวชนมีความรูเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนนําความรู
ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง 

กองการศึกษา 

10 สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ เพื่ออบรมใหความรูในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายุ
สามรถดูแลสุขภาพตนเอง
ไดดีขึ้น 

ผูสูงอายุนําความรูที่ไดจาก
การอบรมกลับไปดูแล

สุขภาพตนเองได 

สํานักงานปลัด 

11 อบรมใหความรูสิทธิและ
หนาที่ของสตรี 

เพื่ออบรมใหความรูเกีย่วกับ
สิทธิและหนาที่ของสตรี 

สตรีในตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของสตรีมี
ความรูความเขาใจในสิทธิ
และหนาที่ของสตรี 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 

12 สงเสริมความรักและความ
อบอุนในครอบครัว 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรักและความอบอุนใน

ครอบครัว 

ประชาชนใน 
ตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ครอบครัวที่เขาอบรมมี
ความความเขาใจเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมการอบรม
สามารถสรางสัมพันธภาพ

ในครอบครัวที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

13 โรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายุ
ไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย
และจิตใจที่สมบูรณ

แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 

14 สงเสริมปราชญชาวบานและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกบั 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชนตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเกีย่วกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
ถายทอดและแสดงความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็ก

และเยาวชน 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

15 ฝกอบรมอาชพีผูสูงอาย ุ เพื่อจัดการใหความรูและ
ฝกอบรมอาชพี 

ผูสูงอายุตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมสามารถนําความรู
ไปประกอบเปน 
อาชีพเสริมได 

ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 

สํานักงานปลัด 

16 ฝกอบรมอาชพีใหกับประชาชน 
1.เกษตรกรรม –พืชสวนครัวรั้วกินได 
2.ปศุสัตว –เลี้ยงกบ , เลี้ยงเปด 
3.การทําอาหาร – ขนมหวาน 
4.คหกรรม –พับเหรียญ 
5.งานบริการ -เสริมสวย 
6.งานชาง -ชางซอมอุปกรณไฟฟา
เบื้องตน 

เพื่อจัดการฝกอบรมอาชพี ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

(ในแตละโครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
สามารถนําไปเปนอาชพี
เสริมได 

ผูเขาอบรมสามารถพัฒนา
ตัวเองใหมีความรูและ

นําไปประกอบอาชีพเปน
รายไดเสริมได 

สํานักงานปลัด 

17 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับ
การพัฒนาสูมาตรฐาน
สินคา 

ผลิตภัณฑ OTOP ของ
ตําบลไรโคกไดรับการ
ยอมรับจากประชาชน

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

18 สงเสริมผลิตภัณฑจากสมุนไพร เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

กลุมผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ไดรับมาตรฐานตามเกณฑ 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
ของตําบลไรโคกไดรับการ

ยอมรับจากประชาชน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

19 สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ 

กลุมผูผลิตสินคา 
ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหเหมาะสมกับ
สินคา 

บรรจุภัณฑของสินคา
ไดรับการพัฒนาสราง
ความสนใจตอผูบริโภค 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

20 สงเสริมพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิต 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 
แปรรูปผลผลิต 

กลุมผูผลิตสินคา
ประชาชน 

ภายในตําบลไรโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของสินคา
ไดรับการพัฒนาการแปร
รูป เพิ่มผลิตภัณฑใหมสู
ตลาด 

การแปรรูปผลผลิตมีความ
หลากหลายทําใหผูผลิตมี

สินคาเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

21 สงเสริมกิจกรรมตลาด เพื่อสงเสริมกิจกรรมตลาด ตลาดภายใน 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 25 ของตลาด
ภายในตําบลไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมตลาด 

ประชาชนในตําบลไรโคกมี
สถานที่จําหนายสินคาเพือ่
สรางรายไดแกครอบครัว 

สํานักงานปลัด 

22 พัฒนากลุมแมบาน เพื่อจัดการอบรม ใหความรู
แกแมบาน 

แมบานในตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของแมบานที่
เขาอบรมพัฒนาตนเองใน
การใชชีวิตประจาํวัน 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 

23 พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อจัดการอบรม ใหความรู
แกสตรีตําบลไรโคก 

สตรีตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมเขาใจถึงบทบาท
หนาที่และสิทธิสตรี 

ผูเขารวมอบรมสามารถนาํ
ความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 

24 พัฒนากลุมอาชพี เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ 

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

กลุมอาชีพในตําบลไดรับ
การพัฒนาอาชีพ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดการแขงขันกีฬา 
ตําบลไรโคก 

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาตําบล เยาวชนและประชาชน
ตําบลไรโคก 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 50 ของเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

เยาวชนและประชาชน ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

กองการศึกษา 

2 จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน 

เยาวชนและประชาชน
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

เยาวชนและประชาชน ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนงานประจําป 
วัดหัวนา 
(ยอนรอยหลวงปูแกว) 

เพื่อสนับสนุนงานประจําป
วัดหัวนา 

(ยอนรอยหลวงปูแกว) 

งานประจําปวัดหัวนา 
ตําบลไรโคก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักในพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

กองการศึกษา 

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 45,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนหมูที่ 3,4 และ 
5 รวมจัดกจิกรรมทําบุญ
กลางบาน  

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

กองการศึกษา 

5 สนับสนุนทําบุญลานตาก
ขาว 
หมูที่ 1 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ทําบุญลานตากขาว 

ประชาชน 
หมูที่ 1 

ตําบลไรโคก 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที ่1 รวม
ประเพณีทําบุญลานตาก
ขาว 

กิจกรรมทําบุญลานตาก
ขาวไดรับการสืบสานใหคง

อยู 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนเทศนมหาชาติ เพื่อสนับสนุนประเพณีเทศน
มหาชาติ 

ประชาชนตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบล 
ไรโคกรวมรับฟงการเทศน
มหาชาติ 

กิจกรรมเทศนมหาชาติ
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

7 จัดงานวันรักผูสูงอาย ุ เพื่อจัดกิจกรรมวันรัก
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของผูสูงอายุมี
สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 ทําบุญบานไกลไปไหวพระ เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญบาน
ไกลไปไหวพระ 

ประชาชนตําบลไรโคก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักในพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

สํานักงานปลัด 

9 สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต 

ประชาชนตําบลไรโคก
เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีสงกรานต 

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

กิจกรรมประเพณี
สงกรานตไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

10 สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

เพื่อสงเสริมประเพณี 
แหเทียนเขาพรรษา 

ประชาชนตําบลไรโคก
เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 30 ของ
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการสืบ

สานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

11 อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟง
ธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม 

ประชาชนในตําบลไร
โคก  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรักในพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนาไดรับการ
ทํานุ บํารุง และสืบสาน 

กองการศึกษา 

12  จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กายหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กายหมูบาน หมูที่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

13  จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ
กีฬาหมูบาน หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ
กีฬาหมูบาน หมูที่ 1-6 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14  จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อจัดซ้ือ 
เคร่ืองเลนสนามหมูบาน  

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม
หมูบาน หมูที่ 1-6 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง
ที่เปนประโยชน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใชเวลาวาง

ที่เปนประโยชน 

กองการศึกษา 

15 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
ทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมพัฒนา 
การทองเที่ยวทองถิ่น 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 50 ของสถานที่
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ไปสูมาตรฐาน 

สถานที่ทองเที่ยวภายใน
ตําบลไดรับการพัฒนาเปน
ที่ยอมรับของประชาชน

ทั่วไป 

กองการศึกษา 

16 สงเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี 

วัฒนธรรมและประเพณี
ของตําบลไรโคก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไดรับการอนุรักษสืบสาน
ตอไป 

เด็กและเยาวชนหันมาใส
ใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นและ

รักษาไว 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.8 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

 1 สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรต์ิ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต์ิ 

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

ประชาชนรวมกันปลูกปา 
เพื่อรักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สํานักงานปลัด 

2 สงเสริมแนวพระราชดําริ 
ปลูกหญาแฝกและพันธุไม
ตางๆ 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกหญา
แฝกและพันธไมตางๆ 

พื้นที่ตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 5 ของพื้นที่ตําบล
ไรโคกไดรับการปลูกหญา
และพันธไมตางๆ 

หนาดินไดรับการปองกัน
การพังทลาย สรางความ

อุดมสมบูรณและลด
ปญหาภาวะโลกรอน 

สํานักงานปลัด 

3 จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดานเกษตร
และแหลงน้ํา (LSEP) 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  
ดานเกษตรและแหลงน้ํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น ดาน
เกษตรและแหลงน้ํา 

(LSEP) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 30 ของแหลงน้ํา
ในตําบลไดรับการพัฒนา 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ประชาชน มีแหลงน้ําใน

การอุปโภค บริโภค 

สํานักงานปลัด 

4 ใหความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่ออบรมใหความรูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของผูเขา
อบรมมีความรู 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานปลัด 

5 รณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรณรงคการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รณรงคภายในตําบลไร
โคก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100 ของ
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การดูแลและรักษา 

ผูเขารวมการอบรมมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานปลัด 

6 ปลูกตนไม เพื่อจัดกิจกรรมปลูกตนไม ภายในตําบลไรโคก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 10 ของพื้นที่ใน
ตําบลไรโคก มีตนไม
เพิ่มขึ้น 

สรางภูมิทัศนที่สวยงาม 
และสรางอากาศที่สดชื่น 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

พนักงานจาง  
อบต.ไรโคก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 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 5,400,000 รอยละ 100 ของ
ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

สํานักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   
ผูพิการภายในตําบลไรโคก  

 

ผูพิการในตําบลไรโคก 
  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100 ของผูพกิาร
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูพิการในตําบลไรโคกที่มี
สิทธิ์ ไดรับการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพ 

สํานักงานปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสใน 
ตําบลไรโคก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 ของผูปวย
เอดสมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูปวยเอดสมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

5 เงินสํารองจาย เพื่อใชในกรณีเรงดวน เพื่อ
บรรเทาปญหาและความ

เดือดรอนของประชาชนหรือ
กรณีไวจายในกจิการที่
สามารถคาดการณไว

ลวงหนา 

ตําบลไรโคก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของปญหา
และความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือกรณีไวจาย
ในกิจการที่สามารถ
คาดการณไวลวงหนา
สามารถแกไขได 

สามารถบรรเทาปญหา
และความเดือดรอนของ

ประชาชนหรือกรณีไวจาย
ในกิจการที่สามารถ

คาดการณไวลวงหนาได 

สํานักงานปลัด 

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) 

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

ขาราชการตําบลไรโคก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของ
ขาราชการ อบต.ไรโคก มี
เงินบําเหน็จบํานาญไว
สําหรับใชจายเมื่อเกษียณ 

ขาราชการ อบต.ไรโคก มี
เงินบําเหน็จบํานาญไว

สําหรับใชจายเมื่อเกษียณ 

กองคลัง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก 
ดอยโอกาสผูยากไร 

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส 

เด็กดอยโอกาส 
ในตําบลไรโคก 

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

เด็กดอยโอกาสไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

8 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไรโคก 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไรโคก 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคก 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 50 ของสมาชกิ
กองทุนมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไรโคกสามารถ
บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

9 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ
ประชาชน ไดรับประโยชน
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

ประชาชน ไดรับประโยชน
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ติดต้ังปายจราจรชนิดตางๆ
สัญญาณไฟกระพริบภายใน
ตําบลไรโคก 

เพื่อติดต้ังปายจราจรชนิด
ตางๆ 

สัญญาณไฟกระพริบ 
ภายในตําบลไรโคก 

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

2 กอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

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 เปล่ียนทอ 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.  
หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 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. 
กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 กอสรางรางระบายน้าํ 
รูปตัวยู  
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.02 

55 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 เสริมไหลทางถนนทางเขา
หมูบาน 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

8 ปรับปรุงถนนสายหลัก 
จากคลองชลประทาน-บาน
นายอื้น หมูที่ 3 
ดวยวธิีลาดยาง 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

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

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 1,000 ตร.ม. 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

9 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนายเจอ 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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. 
พรอมวางทอ 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. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 กอสรางถนน คสล. 
สายคลองชลประทาน 
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

13 กอสรางถมดิน/หินผุ  
สายบานนายทองหลอ-นาง
อึ่ง  
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 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการของ

ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง 

15 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
หมูที่ 5 (บานสนามบน) 

เพื่อใหไดอาคาร
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

2,000,00
0 

- - - - รอยละ 100 ของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ หมูที่ 5 
ประชาชนเขารวมกิจกรรม  

มีอาคารอเนกประสงคไว
ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

16 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายเหล เนียม
จันทร  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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

หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 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. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

19 ติดต้ังไฟฟาสองสวางสนาม
กีฬา  
หมูที่ 6 

เพื่อติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
สนามกีฬา 

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีไฟฟา 
สองสวางสําหรับการออก

กําลังกาย 

กองชาง 

20 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
ส่ีแยกคลองชลประทาน 
หมูที่ 6  

เพื่อติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
 

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีไฟฟา 
สองสวางสําหรับการ

คมนาคม 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล.  
พรอมรางระบายน้าํ 
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ
 

เพื่อกอสรางถนน คสล. 
ทางเขา ศพด.บานนาน้าํพ ุ

 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

280,000 - - - - 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
พยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ 

ศพด. มีหองน้ํา และหอง
พยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

23 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ร้ัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
รั้วหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อาคารเรียน 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด 

100,000 - - - - รอยละ 80 ของพื้นที่
ไดรับการปรับปรุงใหอยูใน
สภาพที่สวยงาม 

บริเวณรั้วหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอาคารเรียนไดรับ

การปรับปรุงใหอยูในสภาพที่
สวยงาม 

กองชาง 

24 กอสรางหองน้ําบริเวณสนาม
กีฬาฟุตซอล 

เพื่อกอสรางหองน้ําบริเวณ
สนามกีฬาฟุตซอล 

กอสรางหองน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

200,000 - - - - รอยละ 100 ของผูออก
กําลังมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะใช 

ผูออกกาํลังกายมหีองน้ําที่
ถูกสุขลักษณะใช 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล.  
บานนายประทุม ศรีถม - 
บานนายเพชร 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

26 กอสรางถนน คสล.  
คลองชลประทานเชื่อมตอ
ถนน 
สายดอนพอปู 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

27 ขุดลอกหลุมยืมตลอดสาย 
หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

28 กอสรางถนน คสล.  
หนาบานนายแชม นกนวม 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

29 ขุดลอกคลองสายกลาง 
หมูที่ 1 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

30 กอสรางถนน คสล. 
จากบานปาเบีย้ว-บานนาย
ประเสริฐ เหลิมทอง 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

31 กอสรางถนน คสล. 
ทางเขาอาคารโรงปุย 
พรอมเทพื้นราบ 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

32 กอสรางรางระบายน้าํ 
บานนายบุญชวย บุญโพธิ-์ 
บานนายปาด 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดรางระบายน้ําที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- 200,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

33 ตอเติมอาคารอเนกประสงค 
ริมคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อตอเติมอาคาร
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีอาคารอเนกประสงคไว
ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

34 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนายผัดถึงถนนนา
นายทุน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

35 เทลาน คสล.  
ที่สาธารณะบานแหลมทอง 
หมูที่ 4 

เพื่อใหได ลาน คสล. กอสรางลาน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีลาน คสล. ไวใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

36 ฝงทอบานนายเลียบ แสนสุด 
หมูที่ 4 

เพื่อใหมีทอไวใชใน 
การระบายน้ํา 

ฝงทอ 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- 200,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

37 ขยายเขตไฟฟาที่สาธารณะ 
หมูที่ 4 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการของ

ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีไฟฟาใชในการ
คมนาคมและการใชใน

ชีวิตประจําวัน 

กองชาง 

38 ขุดลอกคลองทางชาง 
หมูที่ 4 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

60 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

39 กอสรางดาดคลอง คสล. 
สายบานนายประนอม สุข
เกษม 
หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางดาดคลอง คสล. ดาดคลอง คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดิน 

กองชาง 

40 กอสรางถนน คสล.สายคัน
คลองชลประทาน-บานนาง
กิ่ง 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

41 ขุดลอกหลุมยืมภายใน
หมูบาน 
หมูที่ 5 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

42 ปรับปรุงซอมแซมทาง
ระบายน้าํทางเขาวัดหัวนา
(ประตูซุม) 
หมูที่ 5 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม 
รางระบายน้ํา 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- 200,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

43 กอสรางถนน คสล. สาย
คลองชลประทาน-บานนาง
เจือ ร่ืนเริง 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

44 กอสรางถนนลูกรัง 
สายบานนายพวน จันทร
มาก 
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

45 กอสรางรางระบายน้าํ  
รอบศาลากลางหมูบาน 
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดรางระบายน้ําที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- 200,000 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

46 ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง
การเกษตร 
หมูที่ 6 

เพื่อปรับปรุงอาคารตลาด
กลางการเกษตร 

 

ปรับปรุงอาคารตลาด
กลางการเกษตร 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- 300,000 - - - รอยละ 70 ของผลิตผล
ทางการเกษตรมีสถานที่
จัดจําหนาย 

ประชาชนมีสถานที่
จําหนายผลิตผลทางการ

เกษตร 

กองชาง 

47 ต้ังศาลพระภูมิ ศาลา 80 
พรรษา 
หมูที่6 

เพื่อต้ังศาลพระภูม ิ
ศาลา 80 พรรษา 

 

ต้ังศาลพระภูมิ  
ศาลา 80 พรรษา 

 

- 50,000 - - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนมีส่ิงยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

ประชาชนมีส่ิงยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

กองชาง 

48 ขุดลอกวัชพืชในหมูบาน 
หมูที่ 6 

เพื่อเปนสถานที่กักเก็บน้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

ขุดลอกหลุมยืม 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีสถานที่กักเกบ็น้ํา 
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

49 ปรับปรุง/ซอมแซมศาลา
ดอนพอปู 
หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
ศาลาดอนพอปู 

 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลา 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

- - 100,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

กองชาง 

50 ซอมแซมถนนสายบานนาย
ชินสุดถนนวิดน้ํา 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

51 กอสรางถนน คสล.  
บานนายเผิด ทองมาก 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

52 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณบาน
กวยบน 
หมูที่ 2 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณ 
บานกวยบน 

 

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณ 
บานกวยบน 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

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

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากพื้นที่

สาธารณะ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

62 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

53 กอสรางถนน คสล. ขาง
อาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

54 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายประเสริฐ เหลิมทอง-
บานนายเสริม ประสม 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

55 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขาซอยบานนายสํารอง- 
บานนางสุม มีทรัพย 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

56 กอสรางถนน คสล.  
จากคลองชลประทาน  
เขาบานนาน้าํพ ุ
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

57 กอสรางถนนลาดยางสายปา
มะคาถึงคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

58 ทําคลองทิ้งน้ําตอจากบริเวณ
บานนายวิรัช ถึงเขตอําเภอ
เมือง 
หมูที่ 4 

เพื่อทําคลองทิ้งน้ําตอจาก
บริเวณบานนายวิรัช ถึงเขต

อําเภอเมือง 
 

ทําคลองทิ้งน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

63 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

59 ปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา-คลอง
หัวดอน 
หมูที่ 4 

เพื่อปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา ปรับปรุงคลองทิ้งน้ํา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 500,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

60 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนางหอม-ที่นายทุน 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

61 กอสรางถนน 
สายบานนายทองหลอ ขาว
สนิท 
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

62 ขยายเขตไฟฟาภายใน
หมูบาน 
หมูที่ 5 

เพื่อจัดหาไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการของ

ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีไฟฟาใชในการ
คมนาคมและการใชใน

ชีวิตประจําวัน 

กองชาง 

63 ฝงทอพรอมถมดิน 
ถนนสายทางเขาศาลา 
หมูที่ 6 

เพื่อฝงทอพรอมถมดิน 
ถนนสายทางเขาศาลา 

 

ฝงทอพรอมถมดิน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 200,000 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

64 ปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน  
หมูที่ 6 

เพื่อปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน ปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 200,000 - - รอยละ 30 ของ
ประชาชนไดรับประโยชน
จากโรงสีขาวชุมชน 

ประชาชนไดรับประโยชน
จากโรงสีขาวชุมชน 

กองชาง 

65 กอสรางถนนลูกรังเชื่อมตอ  
หมูที่ 6 และ หมูที ่1 

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

64 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

66 ปรับปรุงศาลา 
นากระทงเดียว 
หมูที่ 1 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
ศาลานากระทงเดียว 

 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
ศาลาตามแบบที ่อบต. 

กําหนด 

- - - 100,000 - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากศาลา 

กองชาง 

67 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายกําจัด 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

68 กอสรางถนน คสล.  
สายบานนายม ีนกนวม- 
บานนายพันธ ทองมาก 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

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

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

70 ซอมแซมคันคลองสายคลอง
จัดรูป 
หมูที่ 2 

เพื่อซอมแซมคันคลอง 
สายคลองจัดรูป 

 

ซอมแซมคันคลองสาย
คลองจัดรูป ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

- - - 200,000 - รอยละ 80 ของเกษตรกร มี
ถนนใชในการคมนาคมขนสง
ผลิตผลทางการเกษตร 

เกษตรกร ไดมีถนนใชใน
การคมนาคมขนสงผลิตผล

ทางการเกษตร 

กองชาง 

71 กอสรางถนน คสล.  
จากบานปาเบีย้ว- 
บานนายประเสริฐ เหลิมทอง 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

72 ปรับปรุงอาคารศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีฯ 
หมูที่ 2 

ปรับปรุงอาคารศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีฯ 

 

ปรับปรุงอาคารศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีฯ 

ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

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

ประชาชนในพื้นที่ไดใช
ประโยชนจากอาคารศูนย
การถายทอดเทคโนโลยีฯ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

65 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

73 กอสรางถนน คสล.  
บานนางลออ-บานปาเล็ก 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

74 กอสรางถนน คสล.  
คลองชลประทาน-บานนาย
พิณ 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

75 กอสรางถนน คสล.  
สายคลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

76 ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ประนอมถึงทุงนา 
หมูที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนสาย 
บานนายประนอมถึงทุงนา 

 

ปรับปรุงถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

77 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางอาคาร
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

มีอาคารอเนกประสงคไว
ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

78 กอสรางสะพานขามคลอง 
สายบานนายบวบ  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดสะพานที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

66 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

79 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

80 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

81 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

82 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

83 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

84 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในหมูบาน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

85 สงเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูล
และการกาํจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อสงเสริมการจัดการขยะ
อยางยั่งยืน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของขยะ 
มูลฝอยไดรับการกําจัด
อยางถูกตอง 

ประชาชนมีความรูในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

สํานักงานปลัด 

86 รณรงคลดการใชถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม 

เพื่อรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนในตําบลลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

ประชาชนในตําบลทราบ
ถึงโทษของการใช
ถุงพลาสติกและ

ภาชนะโฟม 

สํานักงานปลัด 

87 กําจัดผักตบชวาและการใช
ประโยชนจากผักตบชวา 

เพื่อกําจัดผักตบชวาและการ
ใชประโยชนจากผักตบชวา 

พื้นที่ตําบลไรโคก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของแหลงน้ํา
ในตําบลไดรับกําจัด
ผักตบชวา 

ประชาชนหันมาใสใจใน
การกําจัดผักตบชวาและ

การใชประโยชนจาก
ผักตบชวา 

สํานักงานปลัด 

88 จัดทํายุทธศาสตรการบริการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการ
บริการจัดการขยะมูลฝอย 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยในตําบลไรโคกลดลง 

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะ 

สํานักงานปลัด 

89 คัดแยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก 3 Rs 

เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตนทางตามหลัก 

3 Rs 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะ 
ไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงานปลัด 

90 อบรมคัดแยกขยะมูลฝอย 
จากตนทางตามหลัก 3 Rs 

เพื่ออบรมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตนทางตามหลัก 

3 Rs 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถคัดแยกขยะ
ไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงานปลัด 

91 สงเสริมการทําปุยหมักจาก
ขยะ 

เพื่อสงเสริมการทําปุยหมกั 
จากขยะ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมกั
จากขยะไดถูกวิธ ี

ประชาชนในตําบลให
ความใสใจในการลด

ปริมาณขยะและทําปุยได
ถูกวธิ ี

สํานักงานปลัด 

92 สงเสริมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อสงเสริมการทํา 
น้ําหมักชวีภาพ 

ประชาชนตําบลไรโคก 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา
อบรมสามารถทําปุยหมกั
จากขยะไดถูกวิธ ี

ประชาชนสามารถทาํน้ํา
หมักชีวภาพไดดวยตนเอง 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

93 ธนาคารขยะ เพื่อจัดต้ังธนาคารขยะ พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ประชาชนตําบลไรโคกมี
การคัดแยกขยะและนํามา
ขายใหกับธนาคารขยะ 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงานปลัด 

94 ศูนยวัสดุรีไซเคิล เพื่อจัดต้ังศูนยวัสดุรีไซเคิล พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของขยะ 
รีไซเคิลมีการจัดเก็บและ
คัดแยก 

ประชาชนในตําบล
สามารถคัดแยกขยะได

อยางถูกวิธ ี

สํานักงานปลัด 

95 กาชชีวภาพ เพื่อจัดทําบอกาซชีวภาพ
สาธิต 

พื้นที่ตําบลไรโคก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 15 ของครัวเรือน
สามารถนําไปจัดทําบอ
กาซชีวภาพได 

ครัวเรือนในตําบลไรโคกมี
ความรูในการจัดทํากาซ

ชีวภาพ 

สํานักงานปลัด 

96 อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน เพื่อดําเนินการจัดหา
อาสาสมัครจัดการขยะ

ชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลงจากการ
จัดการขยะ 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักงานปลัด 

97 รณรงคการลดขยะในชุมชน เพื่อรณรงคการลดขยะ 
ในชุมชน 

พื้นที่ตําบลไรโคก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 50 ของขยะใน
ตําบลไรโคกลดลง 

สรางจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะ 

สํานักงานปลัด 

98 ปรับปรุงหอประชุม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมติด
กระจก 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงหอประชุม 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

215,000 - - - - รอยละ 100 ของ
หอประชุมอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

ไดใชประโยชนจาก
หอประชุมในการประชุม 

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

99 กอสรางร้ัวศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนาน้ําพ ุ

เพื่อกอสรางร้ัว กอสรางร้ัว 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

115,000 - - - - รอยละ 100 สามารถ
ปองกันอันตรายทีจ่ะเกิด
กับเด็กนักเรียน 

สามารถปองกันอันตราย
ได 

กองชาง 

100 ขยายจุดติดต้ังเสาภาครับ 
หอกระจายขาวตําบล 

เพื่อขยายจุดติดต้ังเสา
ภาครับ 

หอกระจายขาวตําบล 

หมูที่ 1 หมูที ่3 หมูที่ 4
จํานวนหมูละ 1 จุด 

หมูที่ 5 จาํนวน 2 จุด 

320,000 - - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารของทาง อบต.

อยางชัดเจน 

กองชาง 

101 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  
อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

325,000 - - - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนรวดเร็ว
ขึ้น 

สถานที่บริการประชาชนมี
ความพรอมในการบริการ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

102 ขุดสระน้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา 

ขุดสระน้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา 

ขุดสระน้ําดิบสําหรับ 
ผลิตประปา 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

500,000 - - - - รอยละ 80 ของการผลิต
ประปาทําไดมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําประปาไว
ใชอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

103 กอสรางถนน คสล.  
ทางเขาซอยบานนายสํารอง- 
บานนางสุม มีทรัพย 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. ท่ี
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

104 เทลานขางศาลา
อเนกประสงค 
หมูบานนากระแสน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดลานที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางลาน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

60,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชน หมูที ่6 ไดใช
ประโยชนจากลาน
อเนกประสงค 

ประชาชนมีสถานที่
สาธารณะประโยชน 

ไวใช 

กองชาง 

105 กอสรางถนนดินผิวจราจร
หินคลุก  
สายบานนายผาน อดทน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตอง
ตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

65,000 - - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

106 จัดซ้ือเคาเตอรบริการ
ประชาชน 

เพื่อใชในการบริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือเคาเตอร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

32,000 - - - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนสามารถติดตอ
ราชการไดโดยสะดวก 

สํานักงานปลัด 

107 บอรดปดประกาศอลูมิเนียม  
บานเล่ือนกระจก 

เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

บอรด ขนาด  
240×120 ซม. 

24,000 - - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ของ อบต. ไดอยางทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

108 บอรดปดประกาศอลูมิเนียม  
บานเล่ือนกระจก 

เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

บอรด ขนาด  
300×120 ซม. 

17,000 - - - - รอยละ 80 ของการ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ของ อบต. ไดอยางทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

109 เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง เพื่อใชในการบริการ
ประชาชน 

เกาอี้พักคอย 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

13,800 - - - - รอยละ 50 ของการ
บริการทําใหประชาชน
ไดรับความสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากการบริการ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

110 กอสรางทอลอดเหล่ียม  
สายบอมกระโดน หมูที่ 6 

เพื่อกอสรางทอลอด
เหล่ียม 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางทอลอดเหล่ียม
ขนาด กวาง 1 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

160,000 - - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

111 ปรับปรุงหองน้ํา ศพด.  
หมูที่ 2 

เพื่อปรับปรุงหองน้ํา ศพด. หองน้ําขนาด  
กวาง 3.50 เมตร  

ยาว 3.50 เมตร ตาม
รูปแบบที่ อบต.กําหนด 

120,000 - - - - รอยละ 100 ของครูและ
นักเรียนมีหองน้ําที่ถกู
สุขลักษณะใช 

ครูและนักเรียนมีหองน้ําที่
ถูกสุขลักษณะใช 

กองชาง 

112 กอสรางหองน้ํา 
สนามฟุตซอล 4 หอง 

เพื่อเปนการจัดการบริการ 
ดานสุขภาวะ 

หองน้ําชาย 2 หอง 
หองน้ําหญิง 2 หอง 

ขนาด 1.50 ม.×1.00 ม. 

260,000 - - - - รอยละ 100 ของสุข
ภาวะเบื้องตนไดรับการ
ดูแล 

ประชาชนที่มาใชบริการ
สนามฟุตซอลมีหองน้ําใช

ตามหลักสุขภาวะ 

กองชาง 

113 กอสรางถนน คสล.  
บานนายสมผิว สังขทอง 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. 
ยาวรวม 105 ม. 
หนา 0.15 ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
367.5 ตร.ม.  

- 225,400 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

114 กอสรางถนน คสล. 
บานนางกิ่ง เอี่ยมองอาจ 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาวรวม 48 ม. 
หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
192 ตร.ม.  

- 122,500 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

115 กอสรางถนน คสล. 
บานนายกุหลาบ จันทรแกว 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. 
ยาวรวม 136 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
408 ตร.ม. 

- 248,000 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

71 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

116 กอสรางทางระบายน้ําใน
หมูบาน หมูที่ 2 

เพื่อใหไดรางระบายน้ํา 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

วางทอ คสล.ø 0.40 ม.  
พรอมบอพกั 
ความยาวรวม 
81.00 ม. 

- 97,400 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

117 กอสรางรางระบายน้าํ 
รูปตัวยู บานกวยบน 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดรางระบายน้ํา 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 1.50 ม.  
สูง 1.20 ม. 

หนา 0.12 ม. 
ยาวรวม 100 ม. 

- 406,800 - - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

118 กอสรางถนนดวยวิธ ี
แอสฟสลติก 
คลองชลประทาน –  
บานนายอื้น  
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนนลาดยาง 
แอสฟสลติก 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาวรวม 220 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
880 ตร.ม. 

- 356,200 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

119 กอสราง ถนน คสล. 
สายบานนายแกละ  
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. 
ยาวรวม 163 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
570.5 ตร.ม. 

- 335,700 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

120 กอสรางถนนดินพรอมฝงทอ
และบอพกั หลังโรงเรียน
บานแหลมทอง   
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนนดินและ 
ทางระบายน้าํ 

ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. 
ยาวรวม 90 ม. 

ถมดินหนาเฉล่ีย 1.10 ม. 
พรอมวางทอ คสล. 

ø 0.80 ม. 
พรอมบอพกั 

- 333,600 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
และมีการระบายน้าํที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้นและ

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

72 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

121 กอสรางถนน คสล. 
จากปอมตํารวจชุมชน –  
หอประปาหมูบาน 
(ชองบานนายเส่ียม) หมูที ่4 

เพื่อใหไดถนนที่ถูกตอง 
ตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 80 ม. 

หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ 320 ตร.ม. 

- 204,600 - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

122 ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟา 
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมีระบบ
ไฟฟาที่มีมาตรฐานใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ปรับปรุงและขยายเขต
ไฟฟา 

ตามมาตรฐานการไฟฟา 

- 530,000 - - - รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนไดใชไฟฟาที่มี
มาตรฐานตามมาตรฐาน

การไฟฟา 

กองชาง 

123 กอสรางร้ัวสนามกีฬาพรอม
ปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
แกประชาชนที่มาออก

กําลังกาย 

1.ทําร้ัวสนามกีฬาขนาด
ยาวรวม 87 ม.  
สูง 2.50 ม. 
2.เทลานคอนกรีตขนาด
กวาง 10.00 ม. ยาว
15.00 ม. หนา 0.12 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
150 ตร.ม. 
3.ปรับพื้นดินพรอมเสริม
ลูกรังทราย ขนาดกวาง 
16.00 ม.  ยาว 52 ม. 
หนา 0.20 ม. 

- 370,000 - - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนที่มาออกกาํลัง
กายมีความปลอดภัย 

สนามกีฬา 
ที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

124 ปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 โดย
การทําหลังคาคลุมเคร่ือง
ออกกาํลังกาย 

เพื่อปองกันเคร่ืองออก
กําลังกายไมใหโดนแดด

และฝน 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. 

- 139,900 - -  รอยละ 100 ของเคร่ือง
ออกกาํลังกายไดรับการ
บํารุงรักษา 

เคร่ืองออกกําลังกายไดรับ
การบํารุงรักษาและ

ประชาชนไดใชงานอยาง
คุมคา 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

73 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

125 จัดซ้ือที่ดินสาธารณะ เพื่อจัดซ้ือที่ดินสาธารณะ จัดซ้ือที่ดิน 
ตามที่ อบต.กาํหนด 

- 1,500,00
0 

- - - รอยละ 100 ของผูเขารับ
บริการของ อบต.ไรโคก 
ไดรับความสะดวกสบาย 

อบต.มีพื้นที่ในการจัดการ
งานตางๆเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

126 ปรับปรุงสระน้ําดิบสําหรับ
การผลิตน้ําประปา 

เพื่อปรับปรุงสระน้ําดิบให
มีความกวางมากมากขึ้น 

ปรับปรุงบอน้ําดิบ 
ขนาด 2 ไร 

ตามรูปแบบที่  
อบต.กําหนด 

- 500,000 
 
 

(ขอรับการอุดหนุน) 

- - - รอยละ 100 ของ
ประชาชนไดรับการ
บริการประปาอยางทั่วถึง 

อบต.มีพื้นที่ในการกกัเก็บ
น้ําเพื่อใชผลิตน้ําประปา 

กองชาง 

127 ติดต้ังกระจกโคงโพลี
คารบอเนต 

เพื่อใชในการติดต้ัง
อํานวยการจราจรภายใน

หมูบาน 

ติดต้ังกระจกโคง 
ขนาด 24 นิว้ พรอมขา

ติดต้ังทอเหล็กอาบสังกะสี 
ø 2 นิว้  

สูง 2.50 ม. 
ภายในตําบลไรโคก 

- 150,000 - - - รอยละ 80 ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

128 กอสรางถนน คสล. จาก
ประตูน้ํา ถึง 
บานนายแจม จันทรแกว 
หมูที่ 1 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. 
ยาวรวม 130 ม. 
หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
780 ตร.ม. 

- - 496,000 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

129 กอสรางถนน คสล.  
สาย หมู 2 เชื่อมตอ หมู 6 
บานกวยบน 
หมูที่ 2 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

1.ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. 
ยาวรวม 240 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  
840 ตร.ม. 

2.ผิวจราจรกวาง  
3 ม. ยาวรวม 3 ม. 

หนา 0.15 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

9 ตร.ม. 

- - 499,300 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคม 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

74 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

130 กอสราง ถนน คสล. 
สายปามะคา ถึง 
คลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาวรวม 105 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
420 ตร.ม. 

- - 247,500 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

131 กอสราง ถนน คสล. 
สายบานนาน้ําพ ุ 
(บานนางน้ําออย) ถึง 
คลองชลประทาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 105 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
420 ตร.ม. 

- - 247,500 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

132 กอสราง ถนน คสล. 
สายบานนายสมเกยีรติ  
หมูที่ 4 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

1.ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 153.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  
612 ตร.ม. 

2.ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 56.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  
224 ตร.ม. 

- - 497,800 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

133 ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.
ทางเขาวัดหัวนา 
หมูที่ 5 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม 
รางระบายน้ํา 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว
รวม 26.00 ม. 

ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.  
หนา 0.10 ม. 

- - 178,500 - - รอยละ 50 ของพื้นที่มี
การระบายน้ําที่ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ํา 
ไดดีขึ้น 

กองชาง 

134 กอสราง ถนน คสล. 
ตอจากของเดิม ถึง 
บานนายเมฆ  
หมูที่ 5 

เพื่อใหไดถนน คสล. 
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว
รวม 82.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา   
492 ตร.ม. 

- - 318,400 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

75 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

135 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
สนามกีฬา หมูที ่6 
ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมโคมไฟ
สองสวาง  

เพื่อติดต้ังไฟฟา 
สองสวาง 

 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
พรอมโคมไฟสองสวาง 

จํานวน 10 จุด 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 244,800 - - รอยละ 80 ของ
ประชาชนที่คมนาคมมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟฟา 
สองสวางสําหรับการ

คมนาคม 

กองชาง 

136 ซอมแซมฝายน้ําลนหวยหิน 
หมูที่ 6 

เพื่อเปนการชะลอน้าํไวใช
ในการอุปโภค บริโภค 

กวาง 4.00 ม.  
สูง 2.00 ม.  

ยาวรวม 9.00 ม.  
หนา 0.20 ม. 

- - 163,700 - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ประโยชนจากฝายน้ําลน 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บริโภคในชวงแหงแลง 

กองชาง 

137 ปรับปรุงภูมิทัศน  
ศาลา 84 พรรษา 
หมูที่ 6 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
ศาลา 84 พรรษา 

ใหสวยงาม 

กวาง 4.00 ม.  
ยาวรวม 16.00 ม.  

เทคอนกรีตหนา 0.15 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา  

64 ตร.ม. 
พรอมกออิฐกระถางตนไม 

- - 38,500 - - รอยละ 80 ของบริเวณ
ศาลา 84 พรรษา ไดรับ
การปรับปรุงใหสวยงาม 

ประชาชนไดใชสถานที่ใน
การพักผอนหยอนใจ 

กองชาง 

138 ขยายเขตประปา เพื่อขยายเขตประปา
ภายในตําบลไรโคก 

หมูที่ 1 – หมูที่ 6 
ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - 300,000 - - รอยละ 80 ของผูตองการ
ใชน้ําประปาไดรับการ
แกไข 

ประชาชนมีน้ําประปาไว
ใชในการอุปโภค บริโภค 

กองชาง 

139 ปรับปรุงอาคารทีท่ําการ อบต.
ไรโคก โดยการเปล่ียนหลังคา
ดานหลังอาคารเปนการเท
คอนกรีต 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ขนาดกวาง 1.60 ม.  
ยาวรวม 19.80 ม.     

สูง 2.40 ม. 

- - 137,600 - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนรวดเร็ว
ขึ้น 

สถานที่บริการประชาชนมี
ความพรอมในการบริการ 

กองชาง 

140 ปรับปรุงอาคารหองประชมุโดย
การเปล่ียนฝาเพดานภายนอก
อาคารและติดตั้งไฟฟาสอง
สวางภายในอาคารเพ่ิมเตมิ 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารหองประชุม 

อบต.ไรโคก 

ขนาดกวาง 2.00 ม.     
ยาวรวม 48.00 ม.และ
ขนาด 0.60 ม. ยาวรวม 
24.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 110.40 ตร.ม. 

- - 270,000 - - รอยละ 80 ของการ
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

หองประชุมพรอมใชใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของ อบต. 

กองชาง 

141 ติดต้ังรางน้ําแสตนเลส
ชายคาอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพุ  
(หลังใหม) 

เพื่อใชในการจัดทางน้ํา
ไหลจากหลังคาหรือกัน
สาดลงสูจุดที่ตองการ 

ขนาดกวาง 5 นิว้ 
ยาวรวม 90 ม. และ

ขนาด 0.80 ม. 
ยาวรวม 10.40 ม. 

- - 187,600 - - รอยละ 80 สามารถ
ระบายน้าํฝนจากหลังคา
หรือกันสาดลงสูจุดที่
ตองการ 

สามารถปองกันปญหา 
น้ําร่ัวซึมเขาสูพื้นที ่

ใตหลังคา 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

76 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เมืองทองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN และแหลงศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 กิจกรรมประเพณีไทยทรงดํา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีไทยทรงดํา 

กลุมไทยทรงดํา 
ตําบลไรโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 50 ของกลุมไทย
ทรงดําเขารวมกิจกรรม
ประเพณีไทยทรงดํา 

กิจกรรมประเพณีไทยทรง
ดําไดรับการสืบสานใหคง

อยู 

กองการศึกษา 

2 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมและสืบสาน
กิจกรรมลอยกระทง 

ประชาชนในตําบลไร
โคก  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบสาน
กิจกรรม 
ลอยกระทง 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ไดรับการสืบสานใหคงอยู 

กองการศึกษา 

3 กิจกรรมประเพณีถวาย
สลากภัต 

เพื่อสืบสานประเพณีถวาย
สลากภัต 

ประชาชนในตําบลไร
โคก  

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 10 ของ
ประชาชนเขารวมสืบสาน
ประเพณีถวายสลากภัต 

กิจกรรมประเพณีถวาย
สลากภัตไดรับการสืบสาน

ใหคงอยู 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนกิจกรรมการจัด
ขบวนแหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร 
อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดขบวนแหงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดขบวนแหงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมสามารถสนับสนุน
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรมการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ไดรับการสืบสานให
คงอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา 

5 สนับสนุนกิจกรรมววัเทียม
เกวียน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมววั
เทียมเกวียน 

สนับสนุนกิจกรรมววั
เทียมเกวียนประจําป 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ
กิจกรรมววัเทียมเกวยีน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู
คูอําเภอบานลาด 

กิจกรรมววัเทียมเกวยีน
ไดรับการสืบสานใหคงอยู
คูอําเภอบานลาด 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

77 

78 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

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

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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.02/1 

79 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

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

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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 

4 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 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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.02/1 

80 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

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

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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 1 
พิกัด 13.093746 
       99.844661 
ถึง   13.101647 
       99.941456 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,670 ตร.ม. 

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

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

81 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

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

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

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 

8 กอสรางถนน คสล.สายคัน
คลองชลประทาน โครงการ
ราชบุรีฝงขวา คลอง 22 
ซาย 1 ขวา เชื่อมตอตําบล
หวยทาชาง อ.เขายอย 
(บริเวณ หมู 5) 

เพื่อใหไดถนน คสล. ที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ

ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

82 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 ขยายสะพานขามคลอง 
บานปามะคา  
หมูที่ 3 

เพื่อขยายสะพานขามคลอง 
บานปามะคา 

หมูที่ 3 

ขยายสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ

ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

10 กอสรางถนนลาดยางสายคัน
คลอง จากคลองสูบประปา 
หมูที่ 5  
ต.ไรโคก เชื่อมตอ หมูที่ 5  
ต.บานทาน 

เพื่อใหไดถนนลาดยางที่
ถูกตองตามมาตรฐาน 

กอสรางถนนลาดยาง 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ

ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

11 กอสรางสะพานขามคลอง 
สายใหญ 1 ขวา บานไรกน  
หมูที่ 1 

เพื่อกอสรางสะพานขาม
คลอง 

สายใหญ 1 ขวา บานไรกน 
หมูที่ 1 

กอสรางสะพาน 
ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

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

เกษตรกรในพื้นที่มี
เสนทางการคมนาคมและ

ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

ที่สะดวกขึ้น 

กองชาง 

12 ติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ 
ถนนสายหวัดอน หัวนา 
เชื่อมตอ เทศบาลตําบลหวั
สะพาน อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี และเชื่อมตอถนน
คันคลองชลประทาน  
สาย 24 ซาย 1 ขวา 

เพื่อติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ 

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ  
ป 2563 จํานวน  
120 ชุด 
ป 2564 จํานวน    
80 ชุด 

- - 6,300,000 4,300,000 - รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีไฟสองสวางใน
การคมนาคมในเวลา

กลางคืนและ  
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

83 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

จํานวน 2 เคร่ือง 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร 

จํานวน 2 เคร่ือง 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

จํานวน 2 เคร่ือง 
70,000 260,000 - - - สํานักงานปลัด, 

กองคลัง, 
กองชาง, 

กองการศึกษา 
6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 50,000 - - - - สํานักงานปลัด 
7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา 

แบบขอแข็ง 
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา 

แบบขอแข็ง 
20,000 - - - - สํานักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ เพื่อจัดซ้ือลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน ขาไมโครโฟน

พรอมอุปกรณ 

จัดซ้ือลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน ขาไมโครโฟน

พรอมอุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

เพื่อจัดซ้ือรถจักรยานยนต จัดซ้ือรถจักรยานยนต 
ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

- 40,800 - - - สํานักงานปลัด 

 

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03 

84 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา 
จํานวน 2 เคร่ือง 

- 5,000 - - - สํานักงานปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ อบต.ไรโคก 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับ  

อบต.ไรโคก 

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

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

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

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
(เคร่ืองเล็ก) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

30,000 - - - - กองการศึกษา 

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
(เคร่ืองใหญ) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

100,000 - - - - กองการศึกษา 

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือโตะหมูบูชา จัดซ้ือโตะหมูบูชา 
จํานวน 1 ชุด 

5,000 - - - - กองการศึกษา 

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร
เคร่ืองปร๊ินเตอร 

เคร่ืองสํารองไฟฟา 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร
เคร่ืองปร๊ินเตอร 

เคร่ืองสํารองไฟฟา 

40,000 - - - - กองการศึกษา 

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานพรอม
เกาอี ้

จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี ้
จํานวน 2 ชุด 

8,000 - - - - กองการศึกษา 

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

เพื่อจัดซ้ือลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน ขาไมโครโฟนพรอม

อุปกรณ 

จัดซ้ือลําโพงขยายเสียง 
ไมโครโฟน ขาไมโครโฟนพรอม

อุปกรณ 

- 10,000 - - - กองการศึกษา 

19 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน 

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย
หมูบาน หมูที่ 1-6 

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

 

 

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03 

85 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณกีฬา
หมูบาน หมูที่ 1-6 

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

21 การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซ้ือ 
เคร่ืองเลนสนามหมูบาน  

หมูที่ 1-6 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามหมูบาน 
หมูที่ 1-6 

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

22 การรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

เพื่อติดต้ังกลองวงจรปด CCTV  
เพื่อปองกันและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ตําบล
ไรโคก 

ติดต้ังกลอง CCTV 
ภายในตําบลไรโคก 

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

23 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
(เคร่ืองใหญ) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 75,000 - - กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

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 

 
 
 

6 
2 

 
 
 

300,000 
70,000 

 
 
 

36 
7 

 
 
 

1,890,000 
170,000 

 
รวม 5 180,000 10 510,000 12 600,000 8 400,000 8 370,000 43 2,060,000 

ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐาน 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 

 
 

76 
14 

 
21 
25 
15 
24 

 
15 

 
6 
9 

58 

 
 

2,346,000 
1,178,000 

 
2,811,000 

468,000 
210,000 
268,000 

 
1,315,000 

 
69,000 

6,070,000 
15,761,900 

 
 

73 
14 

 
23 
25 
15 
24 

 
15 

 
6 
9 

61 

 
 

2,381,800 
1,178,000 

 
2,850,000 

468,000 
210,000 
288,000 

 
1,315,000 

 
69,000 

6,090,000 
17,106,100 

 
 

70 
14 

 
21 
25 
15 
24 

 
15 

 
6 
9 

53 

 
 

2,076,000 
1,178,000 

 
2,790,000 

468,000 
210,000 
268,000 

 
1,315,000 

 
69,000 

6,110,000 
13,927,100 

 
 

69 
14 

 
21 
25 
15 
24 

 
15 

 
6 
9 

35 

 
 

2,026,000 
1,178,000 

 
2,790,000 

468,000 
210,000 
268,000 

 
1,315,000 

 
69,000 

6,130,000 
10,236,000 

 
 

69 
14 

 
21 
25 
15 
24 

 
15 

 
6 
9 

21 

 
 

1,996,000 
1,178,000 

 
2,790,000 

468,000 
210,000 
288,000 

 
1,315,000 

 
69,000 

6,150,000 
1,636,000 

 
 

357 
70 

 
107 
125 
75 

120 
 

75 
 

30 
45 

228 

 
 

10,825,800 
5,890,000 

 
14,031,000 
2,340,000 
1,050,000 
1,380,000 

 
6,575,000 

 
345,000 

30,430,000 
58,667,100 

รวม 263 30,496,900 265 31,955,900 252 28,411,100 233 24,690,000 219 16,100,000 1,232 131,653,900 
ยุทธศาสตร ที ่3 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด และ
ภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 

 
 
 

25 

 
 
 

665,000 

รวม 5 133,000 5 133,000 5 133,000 5 133,000 5 133,000 25 665,000 
รวมทั้งสิ้น 273 30,809,900 280 32,598,900 269 29,144,100 246 25,223,000 232 16,603,000 1,300 134,378,900 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุงอาคารที่ทําการ 
อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.ไรโคก 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - - - รอยละ 80 ของการ
บริการประชาชนรวดเร็ว
ขึ้น 

สถานที่บริการประชาชนมี
ความพรอมในการบริการ 

กองชาง 

2 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หองประชุม อบต.ไรโคก 

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารหองประชุม 

อบต.ไรโคก 

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หองประชุม 
อบต.ไรโคก 

ตามแบบที่ อบต. กาํหนด 

- - - - - รอยละ 80 ของการ
กิจกรรมมีประสิทธภิาพ 

หองประชุมพรอมใชใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของ อบต. 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร ที ่2 การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน เมืองนาอยู 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 2 เคร่ือง 

- - 75,000 - - รอยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดอยูในสภาพ

อากาศที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาทางสมอง 

กองการศึกษา 

2 ติดต้ังผามาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อใชปองกันแสงแดด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- - 85,000 - - รอยละ 80 สามารถ
ปองกันแสงแดดได 

สามารถปองกันแสงแดดที่
สองเขามาในหอง 

กองการศึกษา 

3 ติดต้ังรางน้ําฝน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้ําพ ุ

เพื่อใชในการจัดทางน้ําไหล
จากหลังคาหรือกันสาดลงสู

จุดที่ตองการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานนาน้ําพ ุ

- - - - - รอยละ 80 สามารถ
ระบายน้าํฝนจากหลังคา
หรือกันสาดลงสูจุดที่
ตองการ 

สามารถปองกันปญหา 
น้ําร่ัวซึมเขาสูพื้นที ่

ใตหลังคา 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 


