
แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บา้น (ซอยบา้นนาง
จันทรจิรา)  หมู่ที่  2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 50 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่  200  ตร.ม.

100,000    100,000      100,000   100,000   1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก        2.
 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

2 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า
โรงเรียน ถึงหน้าถนนด า ) 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกวา้ง  2  เมตร  
ยาว 98  เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
196  ตร.ม.

100,000    100,000      100,000   100,000   1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก         
2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  2



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ยกร่องพนูดิน  พร้อมวางทอ่
 คสล.  จ านวน  3  จัด  
(เส้นไร่ผู้ใหญ่เพิ่ม-ลุง
สมหมาย)  หมู่ที่  12

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 350  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง
  0.80X1.00X6  เมตร 
 จ านวน  3  แหง่

100,000    100,000      100,000   100,000   1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก         
 2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  3



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

4 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้าวสารอย่าง
ทั่วถึง

 ขนาดเพาเวอร์แอมปไ์มน่อ้ย
กว่า  800  วัตต์  จ านวน 1 
เคร่ืองครโฟน 2ตัว  สายไฟ
ดอกไลน ์ 1,714  เมตร 
แลคดึงสายไฟ จ านวน65  
ชุด  เคร่ืองเล่นดีวีดี  จ านวน 
 1เคร่ืองปากฮอนพร้อมยูนคิ
 จ านวน 20 ชุด

100,000 0 0 0 1. ร้อยละของ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น

1.ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง        
2.ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าววสารที่
รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (เส้นหน้าลานมัน-วดั
หนองยาว) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2,000 เมตร หนา  
0.15 เมตร

0 880,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  4



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (เส้นโนนส าราญต่อ
คอนกรีต-หนองโบราณ) หมู่
ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1,500 เมตร หนา  
0.15 เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (แยกลาดยาง-เข้าไร่
เอ็นว)ี หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2,200 เมตรหนา  0.15
  เมตร

0 968,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (ซอยประปา-เข้าปา่
ชุมชน) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1,700 เมตรหนา  0.15
 เมตร

0 748,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  5



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

9 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (เส้นหนลังโรงเรียน-
เขาน้ าทพิย)์ หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 
 เมตร

0 748,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

10 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายคุ้มหนองสะเดา-
เขาน้ าทพิย์ )หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15
เมตร

0 704,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายกลางบา้น-คุ้มวดั
นอก )หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 
 เมตร

0 748,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  6



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบา้นวงัอ้ายคง-บา้นวงั
ตาเทพ) หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว
 3,600 เมตร หนา 0.15
 เมตร

0 8,940,000    -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก 
(สายตะวันออกบา้น-บา้นเขา
วงพระจันทร์) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 0.2 
เมตร

880,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายแยกหมู่บา้น-วดั
อินทรประดิษฐ์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
 เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  7



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(สายทางหลวงแยก ทล.
2028-โนนสวรรค์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 8,940,000    -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายข้างโรงเรียน-
ส านักสงฆ์) หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา  0.15
 เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายคู่ขนาดทศิเหนือ)
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1,600  เมตร หนา 
0.15  เมตร

0 704,000      -           -           1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  8



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

18 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายหมู่บา้น-บา้นดิน
เก่า) หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15
เมตร

0 880,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายทา่น้ า-ซับ
ตะเคียน) หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2,000 เมตร หนา  
0.15 เมตร

0 880,000      -           -           1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายฝายช ารุ-บา้น
เสล่ียงทอง) หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 880,000      -           -           1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  9



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

21 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายแยกลาดยาง-โนน
สวรรค์เก่า) หมู่ที่  13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15
เมตร

0 1,320,000    -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายแยกลาดยาง-
น้ าตกเทพทองค า) หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,200 หนา 0.15  เมตร

0 968,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (ยแยก ทล.2354 - 
ฝายง้ิวด า) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 660,000      -           -           1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  10



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด      

       ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

24 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายแยก ทล.2354-
ฝายนิวซีแลนด์) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15
เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (สายแยกหมู่บา้น-ฝาย
ยางเกาะ) หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก (คุ้มหนองปรือ-ฝาย
ชลประทาน) หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 660,000      -           -           1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

400,000   34,108,000   300,000    300,000    - - -รวม  26   โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่                                  11



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลบา้นไร่

เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริม
ใหก้ับเกษตรกรต าบล
บา้นไร่

ฝึกอบรมอาชีพ
เสริม จ านวน 1 
กลุ่ม

344,240      344,240      344,240     344,240      ร้อยละของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้
ความสามารถ และน าไป
ประกอบอาชีพเสริมได้

ท าใหเ้กษตรกร  มี
อาชีพเสริม สามารถ
เพิ่มรายได้ใหก้บั
ครอบครัว

กอง
สวสัดิการ
สังคม

รวม 1  โครงการ - - 344,240      344,240      344,240     344,240      - - -

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
   (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 12



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสัตวป์ลอดโรค  

คนปลอดภยั  จากโรค
พษิสุนัขบา้

เพื่อด าเนนิการฉีด
วัคซีนปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคิษสุนขั
บา้นในต าบลบา้นไร่

จัดสรรตามจ านวนสุนขั
และแมว ที่ส่งหลักฐานให้
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ตัวๆ ละ 30
 บาท

72,180        72,180         72,180        72,180        จ านวนสุนัขและแมวที่ส่ง
หลักฐานใหก้รมฯ ได้รับ
การฉีดวคัซีน  100%

อัตราการเกิดโรค
พษิสุนัขบา้ใน
สุนัขและแมวลด
น้อยลง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้

เพื่อส ารวจ
ประชากรสุนัข
และแมวในต าบล
บา้นไร่

จัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนขัและแมว ปี
และ 2 คร้ัง  คร้ังแรก
เดือนมนีาคม   คร้ังที่ที่ 2 
เดือนสิงหาคม  ตัวละ 3 
บาท  (ปลีะ 6 บาท)

14,436        14,436         14,436        14,436        จ านวนสุนัขและแมวที่ส่ง
หลักฐานใหก้รมฯ ได้รับ
การฉีดวคัซีน  100%

ทราบจ านวน
ประชากรสุนัข
และแมวที่มี
เจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ

กองสาธาณ
สุข

86,616        86,616        86,616       86,616        - - -รวม  2  โครงการ

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 13



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อสนบัสนนุใหชุ้มชน
หมู่บา้นแหง่ละ  20,000 
บาท  จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 หมู่บา้นละ  3 โครงการ

16  หมู่บา้น 320,000  320,000    320,000   320,000  ผู้ที่ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
100%

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลบ้านไร่ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข
ได้อย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

กอง
สาธารณสุข  
อบต.บา้นไร่

คณะกรรมการ
หมู่บา้น  16 
 หมู่บา้น

2 โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น  อ าเภอ
เทพสถิต   จังหวดั
ชัยภมูิ

1.เพื่อรวบรวมกฏหมาย
ระเบยีบ  หนงัสือส่ังการ 
และข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัการช่วยเหลือประชาชน2.
เพื่อแจ้งเวียน  กฎหมาย  
ระเบยีบและหนงัสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูด้าน
กฏหมายระเบยีบ 
 หนงัสือส่ังการ  
และข้อมลูอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้มาก
ขึ้น

30,000     30,000      30,000     30,000    ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  
100%

เป็นสถานที่กลางให้กับ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ด้านกฏหมาย   ระเบียบ
 หนังสือส่ังการ  และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากขึ้น

ส านักปลัด เทศบาลต าบล
เทพสถิต

350,000  350,000   350,000   350,000  - - -รวม     2   โครงการ 

  ตวัชี้วัด ( KPI ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 14



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(เส้นหน้าลานมัน-วดัหนอง
ยาว) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2000 เมตร หนา  0.2 
เมตร

0 880,000     880,000      880,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(เส้นโนนส าราญต่อคอนกรีต-
หนองโบราณ) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1,500 เมตร หนา  0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(แยกลาดยาง-เข้าไร่เอ็นว)ี 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2200 เมตรหนา  0.2  
เมตร

0 968,000     968,000      968,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 15



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(ซอยประปา-เข้าปา่ชุมชน) 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1,700 เมตรหนา  0.2  
เมตร

0 748,000     748,000      748,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(เส้นหนลังโรงเรียน-เขาน้ า
ทพิย์) หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.2  
เมตร

0 748,000     748,000      748,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

6 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายคุ้มหนองสะเดา-เขาน้ า
ทพิย์ )หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1600 เมตร หนา 0.2  
เมตร

0 704,000     704,000      704,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายกลางบา้น-คุ้มวดันอก )
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1700 เมตร หนา 0.2  
เมตร

0 748,000     748,000      748,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 16



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(สายบา้นวงัอ้ายคง-บา้นวงัตา
เทพ) หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว
 3,600 เมตร หนา 0.15
 เมตร

0 8,940,000  8,940,000       8,940,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายแยกหมู่บา้น-วดัอินทร
ประดิษฐ์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.2  
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(สายทางหลวงแยก ทล.
2028-โนนสวรรค์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร

0 8,940,000  8,940,000       8,940,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายข้างโรงเรียน-ส านักสงฆ์)
 หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา  0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 17



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายคู่ขนาดทศิเหนือ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 1600  เมตร หนา 0.2  
เมตร

0 704,000     704,000      704,000     1  สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายหมู่บา้น-บา้นดินเก่า) 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 880,000     880,000      880,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายทา่น้ า-ซับตะเคียน) หมู่ที่
 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว
 2000 เมตร หนา  0.2 
เมตร

0 880,000     880,000      880,000     1  สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 18



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายฝายช ารุ-บา้นเสล่ียงทอง)
 หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 880,000     880,000      880,000     1  สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายแยกลาดยาง-โนนสวรรค์
เก่า) หมู่ที่  13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 1,320,000  1,320,000       1,320,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายแยกลาดยาง-น้ าตกเทพ
ทองค า) หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2200 หนา 0.2  เมตร

0 968,000     968,000      968,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(ยแยก ทล.2354 - ฝายง้ิว
ด า) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1  สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 19



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายแยก ทล.2354-ฝาย
นิวซีแลนด์) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(สายแยกหมู่บา้น-ฝายยาง
เกาะ) หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
(คุ้มหนองปรือ-ฝาย
ชลประทาน) หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.2 
เมตร

0 660,000     660,000      660,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

32,928,000   32,928,000    32,928,000   รวม  21  โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 20



แบบ  ผ.07

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 400,000         21            33.228,000 -        -                  -          -                  25           33,628,000   

รวม 4 400,000         21              21                   -          -                        -            25          33,628,000   

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสาธารณสุข 2 86,616            2 86,616            2 86,616            2 86,616            2 86,616          

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 344,240         1 344,240          1 344,240          1 344,240          1 344,240        

รวม 3 430,856         2 430,856          2 430,856          2 430,856         2 430,856        

รวมทั้งสิ้น 7          830,856              2           430,877            2           430,856             2          430,856             2    34,058,856

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบบัที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 1



แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานนอก
สถานที่

คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ   
จ านวน  2  เคร่ือง

32,000        32,000         32,000        32,000        กองสาธารณสุข

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อในกิจการของ
 อบต.

เคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์  ระดับ 
XGA  ขนาด 2,500 
Ansilumens  จ านวน 
1 เคร่ือง

27,700        27,700         27,700        27,700        ส านักปลัด

3 แผนงานสวสัดิการสังคม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ออก
รายงานการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองพมิพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี
 จ านวน  1  เคร่ือง

        17,000          17,000         17,000         17,000 กองสวสัดิการ
สังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

วัตุประสงค์ประเภท

บญัชีคุรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ แผนงาน หมวด
         เปา้หมาย       

   (ผลผลิตของ
คุรุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

วัตุประสงค์ประเภท

บญัชีคุรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ แผนงาน หมวด
         เปา้หมาย       

   (ผลผลิตของ
คุรุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 แผนงานสวสัดิการสังคม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท างาน

เคร่ืองปรับอากาศ   
แบบแยกส่วนชนิด
แขวนจ านวน  2  
เคร่ือง  ขนาด 24,000
 BTU

64,800        64,800         64,800        64,800        กองสวสัดิการ
สังคม

5 แผนงานสวสัดิการสังคม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร
ประจ าปี

ตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ
ทรงสูง   จ านวน  2  ตู้

9,000          -               -              -              กองสวสัดิการ
สังคม

150,500      141,500      141,500     141,500      -รวม  5  รายการ
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