
แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (คุ้มทา่น ้า ) หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนคุ้มทา่น ้า ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกสระน ้า
(คุ้มทา่น ้า)หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

สระน ้า คุ้มทา่น ้า ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 240 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

120,000    120,000   120,000   120,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  97



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3 โครงการซ่อมแซมฝาย
(คลองผักบุ้ง) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ฝายคลองผักบุ้ง ขนาดสัน
ฝายสูง 1.00 เมตร กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ        2.
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

4 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (คุ้มหนองมน)    
หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนคุ้มหนองมน ขนาด
กวา้งข้างละ 1 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  98



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังไปแหล่งน ้า
สาธารณะ (ตะวนัออกวดั)
 หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายตะวันออกหมู่บา้นไป
แหล่งน ้าสาธารณะ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10เมตร

    100,000    100,000    100,000     100,000 1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

6 โครงการติดตั งไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น 
(คุ้มดง,รอบนอก) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีไฟฟา้ใช้ 
เพิ่มแสงสวา่งในยาม
ค้่าคืน

ติดตั งไฟฟา้ คุ้มดง,รอบนอก
 หมู่บา้น ระยะทางความ
ยาว 1000 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง         
2.ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  99



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

7 โครงการเจาะบอ่บาดาล
ภายในหมู่บา้น (ชุมชน
ฮัญกุร) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

บอ่บาดาล ชุมชนฮัญกุร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ ว ลึก 50 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายหนองยาว)หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนเข้าพื นที่การเกษตร
สายหนองยาว ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 1000เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก               
 2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  100



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายหนองมน) หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนสายหนองมน ขนาด
กวา้ง  4 เมตร ยาว 1000
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก               
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายซับบอน) หมู่ที่  1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนคุ้มทา่น ้า ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก               
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  101



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

11 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (คุ้มดง)  หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ขนาดกวา้งข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกฝายน ้า
ยางเกาะ  หมู่ที่ 1

เพื่อใหไ้ด้ฝายกักเก็บ
น ้าที่ได้มาตราฐาน

ขุดลอกฝาย  ขนาดกวา้ง  
15.00 ม. ยาว 113  ม. 
ลึก  2.00 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์                  
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีฝายที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

13 โครงการขุดลอกคลอง 
(ทา่น ้าทา่ล่าง) หมู่ที่ 1

เพื่อใหม้ีคลองที่
สามารถเก็บน ้าได้
จ้านวนมาก

ขุดลอกฝาย  ขนาดกวา้ง  
15.00 ม. ยาว 113  ม. 
ลึก 2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์                  
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1. ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย ผู้ช่วยไพฑูรย์-
สุริยันฟาร์ม) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ซอยผู้ช่วย
ไพฑูรย์-สุริยันต์ฟาร์ม ) 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยตะวนัออกบา้น
นางสาวล้าไพ (เมียฝร่ัง)) 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยตะวันออก
หมู่บา้นนางสาวล้าไพ (เมยี
ฝร่ัง) มขีนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

17 โครงการขุดลอกฝายบา้น
โนนส้าราญ หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ฝายบา้นโนนส้าราญ ขนาด
กวา้ง 8 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

100,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

18 โครงการเจาะบอ่บาดาล
ภายในหมู่บา้น (คุ้มบา้น
พมิพ์) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

บอ่บาดาล คุ้มบา้นพมิพ ์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ ว ลึก 50 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

19 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก 
(ซอยบา้นปา้น้อย คุ้ม
กระต่ายเต้น) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก ซอย
บา้นปา้นอ้ย - คุ้มกระต่ายเต้น
  ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาตร 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก   2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
ตะวนัออกหมู่บา้น-นาย
ฉลิว) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก สาย
ตะวันออกหมู่บา้น -นายฉลิว 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร หรือมปีริมาตร 
174 ล.บม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

21 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (หน้าวดั-เข้า
หมู่บา้น) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. สายหนา้วัด -เข้า
หมู่บา้น )  ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมปีริมาตร 174 ลูกบาตร
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอย2-ซอย5) หมู่ที่
 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. (ซอย2-ซอย5)  
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร หรือมปีริมาตร 
174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก               
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  107



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

23 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก(ไร่
สุริยันต์ฟาร์ม) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก สายไร่
สุริยันต์ฟาร์ม ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมปีริมาตร 174 ลูกบาตร
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (หน้าสวนขันทอง-
ไปฝายน ้า) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. (หนา้สวนขันทอง-
ไปฝายน ้า)  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  50  ม. หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ 200
 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  108



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางขึ นไร่ลุงมา-เส้น
สุริยันฟาร์ม) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. (หนา้สวนขันทอง-
ไปฝายน ้า)  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  50  ม. หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ 200
 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(แยกบา้นนายอรุณ
 -สวนล้าใยแม่ปราณี) หมู่
ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. (แยกบา้นนาย
อรุณ-สวนล้าใยแมป่ราณี)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ 10 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2.ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  109



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

27 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก(สาย
โนนส้าราญ-โคกกระเบื อง
ไห)    หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก สายโนน
ส้าราญ-โคกกระเบื องไห 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร หรือมปีริมาตร 
174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (ไร่ปา้
แอ๋ว-กลุ่มคนเผือก) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่ปา้
แอว๋-กลุ่มคนเผือก) กว้าง  
4.00 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม. พร้อมวางทอ่

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  110



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

29 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (ไร่ลุง
นึก)     หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่ลุง
นกึ กว้าง  4.00 ม. ยาว 
1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 0.08  ม.
 พร้อมวางทอ่

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (แยก
บา้นพมิพา) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก
บา้นพมิพา กว้าง  4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  111



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

31 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางทอ่     
(แยกไร่นายวนาสันต์) หมู่
ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก
ไร่นายวนาสันต์ กว้าง  4.00 
ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (ส่ี
แยกบา้นนายเหมือน) หมู่
ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายส่ีแย
กา้นนายเหมอืน กว้าง  4.00
 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

33 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาก่อสร้าถังน ้าดิบ 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ปรับปรุงระบบประปา
ก่อสร้างถังน ้าดับ  จ้านวน 
 1ถัง ขนาดบรรจุ  1,000 
 ลบ.ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

34 โครงการขุดลอกฝาย       
(ฝายหนองนกกระสา)     
 หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝาย  ขนาดกวา้ง  
15.00 ม.  ยาว  113  ม.
  ลึก  2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

35 โครงการขุดลอกคลอง    
(ปรกใหญ่)   หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกคลองปรกใหญ่   
ขนาดกวา้ง 10.00 ม.ยาว
200 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

36 โครงการขุดลอกอ่าง(ปรก
ใหญ)่   หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกอ่าง   ขนาดกวา้ง  
15.00 ม. ยาว 113  ม. 
 ลึก  2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
มีน ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

37 โครงการติดตั งไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซมไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

39 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่างภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน
และทั่วถึง

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 2

เพื่อใหเ้ยาวชนใน
หมู่บา้นได้ออกก้าลัง
กายหา่งไกลยาเสพติด

กวา้ง 12.50  เมตรยาว 
22.00 เมตร หนา  0.10
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหเ้ยาวชนใน
หมู่บา้นได้ออก
ก้าลังกายหง่ไกลยา
เสพติด

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  116



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน) 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ย้ายถังประปาไปหนา้โรงเรียน
ขนาดหอถังสูง 10 เมตร 
พร้อมฐานราก ระบบไฟ

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

42 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายหลัก-หน้า
โรงเรียน) หมู่ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนน คสล.สายหลัก-หน้า
โรงเรียน มีขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.04 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  117



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

43 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (บา้นนางกนกวรรณ-
บา้นนายประภาศ) หมู่ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายบา้นนาง
กนกวรรณ - บา้นนาย
ประภาศ มขีนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างท้านบ
หน้าฝายบา้นโคก
กระเบื องไห หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ท้านบฝาย ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

45 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ(คลองบา้นพี่
น้อย) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

คลองสาธารณะบา้นพี่น้อย
 ขนาดก้นคลองกวา้ง 6 
เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉล่ีย
 2.50 เมตร

354,000    354,000   354,000   354,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยซับอีกุด)    หมู่
ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยซับอีกุด 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ 10 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

47 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอยประปา)    หมู่
ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอยประปา มี
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.04 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

48 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (บา้นผู้ใหญ่ -ปา่ชุมชน) 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร บา้นผู้ใหญ่ -ปา่
ชุมชน มขีนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

49 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า(บา้นพี่หนูแดง) 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีไฟฟา้ใช้ 
เพิ่มแสงสวา่งในยาม
ค้่าคืน

ติดตั งไฟฟา้ คุ้มดง,รอบนอก
 หมู่บา้น ระยะทางความ
ยาว 500 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหน้าบา้นพี่จิตร 
(คุ้มโรงเรียน)  หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพยีง

ระบบประปาหนา้บา้นลุงจิตร
 คุ้มโรงเรียน ถังสูง 10 เมตร
 พร้อมฐานราก ระบบไฟ
พร้อมวางทอ่ประปา

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  121



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

51 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ไร่เอ็นว)ี หมู่ที่ 3

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายไร่เอน็วี มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

52 โครงการขุดลอกคลอง(ไร่
ตาทร) หมู่ที่ 3

เพื่อใหม้ีน ้าใช้อย่างใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกคลอง  ขนาดกวา้ง 
15.00  ม.  ยาว  113  
ม.  ลึกเฉล่ีย  2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

มีน ้าใช้อย่างใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  122



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

53 โครงการขุดลอกคลอง
(ซับอีกุด) หมู่ที่ 3

เพื่อใหม้ีน ้าใช้อย่างใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกคลอง  ขนาดกวา้ง 
15.00  ม.  ยาว  113  
ม.  ลึกเฉล่ีย  2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

มีน ้าใช้อย่างใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมู่ที่ 3

เพื่อใหไ้ด้ศาลาธรรม
สังเวชที่ถาวร

ขนาดกวา้ง  5.00  ม. ยาว
  12.00 ม.  เปน็อาคาร
ชั นเดียว โครงหลังคาเมทลั
ชีสทรงโค้ง

200,000    200,000   200,000   200,000    ร้อยละของประชาชนมี
ความพงึพอใจ

ได้ศาลาธรรม
สังเวชที่ถาวร

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  123



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

55 โครงการปรับปรุงศลา
ประชาคม หมู่ที่ 3

เพื่อใหไ้ด้ศาลา
ประชาคมที่ถาวร

ศาลาประชาคม  จ้านวน 1
  หลัง  ขนาดกวา้ง 8.00 
ม. ยาว 8.00 ม. อาคารชั น
เดียว

100,000    100,000   100,000   100,000    ร้อยละของประชาชนมี
ความพงึพอใจ

ได้ศาลาประชาคม
ที่ถาวร

กองช่าง

56 โครงการติดตั งไฟฟา้
สาธาณะภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินย์

ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ
ภายในหมู่บา้น ระยะทาง
ยาว 1000 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  124



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

57 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่บา้น (กลุ่มไร่
เอ็นว)ี หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ประปาใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ประปาใช้ทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง

58 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่บา้น (ไร่ลุงทร)
 หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ประปาใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ประปาใช้ทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

59 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาชุมชนพร้อมอุปกรณ์
 หมู่ที่ 3

เพื่อใหเ้ยาวชนใน
หมู่บา้นได้ออกก้าลัง
กายหา่งไกลยาเสพติด

ขนาดกวา้ง 12.50  ม.  
ยาว  22.00 ม. หนา  
0.10  ม.  หรือมื นที่ คสล.
ไม่น้อยกวา่  275 ตร.ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ  2. ร้อยละของ
เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
หา่งไกลยาเสพติด

เยาวชนในหมู่บา้น
ได้ออกก้าลังกาย
หา่งไกลยาเสพติด

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนูดิน (เขา
น ้าทพิย์-ไร่ตาผล) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน 
สายเขาน ้าทพิย-์ไร่ตาผล 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว1000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

61 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนูดินเข้าสู่
พื นที่การเกษตร (สายปา่
ช้า )     หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายปา่ช้า มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

62 โครงการย้ายถังประปา
จากจุดเดิมไปหน้า
โรงเรียน         หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพยีง

ย้ายถังประปาไปหน้า
โรงเรียนขนาดหอถังสูง 10
 เมตร พร้อมฐานราก 
ระบบไฟ

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ          2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

63 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนุดินเข้าสู่
พื นที่การเกษตร(ปา่
ชุมชน-ไร่ตาด้า) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายปา่
ชุมชน-ไร่ตาด้า มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพนูดินเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (ข้างปา่ช้า) 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายข้างปา่ช้า
 มขีนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.40
 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

65 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพนูดินเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (สายไร่ทศิ
คลิก) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายไร่ทศิ
คลิก มขีนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนุดินเข้าสู่
พื นที่การเกษตร (สาย
ฝายอาจิ๋ว) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายฝายอา
จิ๋ว มขีนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.40
 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

67 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพนูดินเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (สายคุ้มเขา
นางรักษ์) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายคุ้มเขา
นางรักษ ์   มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพนูดินเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (สายไร่ยาย
เหลือ) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังยกร่องพนูดิน เข้าสู่
พื นที่การเกษตร สายไร่ยาย
เหลือ มขีนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

69 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
เขานางรักษ)์ หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก สายเขา
นางรักษ ์ขนาดกว้าง 4 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ
มปีริมาตร 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
เขาน ้าทพิย)์ หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก สายเขา
น ้าทพิย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาตร 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  131



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

71 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (บา้นเขานางรักษ)์ 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.บา้นเขานางรักษ์
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ 10 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (ข้างวดั) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ข้างวดั ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ 
10 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  132



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

73 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (ซอยข้างโรงเรียน) 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียน  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ 10 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (หน้าศาลากลาง
หมู่บา้น) หมู่ที่ 4

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.หนา้ศาลา
กลางบา้น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ 10 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

75 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. (รอบฌาปณสถาน)
 หมู่ที่ 4

เพื่อใหไ้ด้บริเวณ
ฌาปณสถานที่ได้
มาตราฐาน

ลาน คสล.  ไม่น้อยกวา่  
299ตร.ม.  หนา 0.10 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้บริเวณฌาปณ
สถานที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง

ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
จ้านวน 1 จุด

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

77 โครงการก่อสร้างหอ้งสุขา 
(หลังศาลาธรรมสังเวช) 
หนูมที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
หอ้งน ้า หอ้งส้วมใช้
เมื่อมาณาปณกิจศพ

ขนาดกวา้ง  2.00  เมตร 
ยาว  4.00  เมตร   
หลังคากระเบื อง

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
หอ้งน ้า หอ้งส้วมใช้
เมื่อมาณาปณกิจศพ

กองช่าง

78 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่ถาวร

ต่อเติมศาลาประชาคม  
จ้านวน  1  หลัง

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่
ถาวร

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

79 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่ถาวร

ปรับปรุงศาลาประชาคม  
จ้านวน  1  หลัง

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่
ถาวร

กองช่าง

80 โครงการปรับปรุงฌาปณ
สถาน  หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีฌาปณสถานที่ถาวร

ลาน คสล.  ไม่น้อยกวา่  
299  ตร.ม. หนา 0.10 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้
มีฌาปณสถานที่
ถาวร

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

81 โครงการก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้
ในการท้าพธิี
ฌาปนกิจศพในหมู่บา้น

ศาลาธรรมสังเวช ขนาด
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร

200,000    200,000   200,000   200,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้          
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้

กองช่าง

82 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (เขาน ้าทพิย์ - ดงอ้ายด้า)
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายเขาน ้าทพิย์ - 
ดงอา้ยด้า มขีนาดกว้าง 4.00
 เมตรยาว  2,500  เมตร 
หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

83 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (เขา
น้อย-วงัอ้ายคง) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังโดยใช้หนิคลุก สาย
เขานอ้ย-วังอา้ยคง ขนาดกว้า
 4.00 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก   2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ  3.
ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

84 โครงการขุดลอกฝายบา้น
วงัตาเทพ หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝายบา้นวงัตาเทพ 
ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว
 480 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 
เมตร

200,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ            2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

85 โครงการติดตั งหอ
กระจายข่าว  2 จุด  หมู่ที่
 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

หอกระจายข่าว 2 จุด 
ระยะทาง 2000 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง    2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน
และทั่วถึง

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (เส้น
ถนนโคกมะขามปอ้ม) หมู่
ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรัง  ขนาดกวา้ง  
4.00  ม.  ยาว  1,500  
ม.  ลึกเฉล่ีย  0.08  ม.  
พร้อมวางทอ่ คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

87 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (โคก
กระด้งม้อน) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

88 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (เส้น
หนิดาดแพะ-เขาวง
พระจันทร์)      หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.ยาว 
 1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

89 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (หนิ
ดาดยาว) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม.  ลึกเฉล่ีย
 0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

90 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (บา้น
ตาโหม่ง) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม. ยาว
  1,500 ม.  ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  141



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

91 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (คุ้ม
หนองสะเดา-เขาน ้าทพิย)์
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม. ยาว
  1,500  ม.  ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม.พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

92 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (คลอง
กะจ๊ะ) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม. ยาว
  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  142



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

93 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (ซอย
ไร่ตาหวงั) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00 ม. ยาว 
 1,500  ม.  ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

94 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่  (วงัตา
เทพ-เทพอวยชัย)  หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00 ม. ยาว 
 1,500  ม.  ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  143



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

95 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ 
(หนองหอย-วงัพะเนา) 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม. ยาว
  1,500  ม.  ลึกเฉล่ีย  
0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

96 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่  (หนิ
ดาดแพะ-ในหลึง) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม. พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

97 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางทอ่ (วงัตา
เทพ-บฉุนวน) หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.ยาว 
 1,500  ม.  ลึกเฉล่ีย 
0.08  ม.  พร้อมวางทอ่ 
คสล.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

98 โครงการปรับปรุงถนนโดย
ใช้หนิคลุก (บา้งวงัตา
เทพ-บา้นเทพอวยชัย) 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังใช้หนิคลุก บา้นวัง
ตาเทพ-เทพอวยชัย ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมปีริมาตร 
174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

99 โครงการขุดลอกสระน ้า
วงัพะเนา หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดก้าง  15.00  ม. ยาว
  113  ม. ลึก 2.00  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

100 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขยายทอ่ประปาภายใน
หมู่บา้นความยาว 1,000 
ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

101 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมภายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่ถาวร

ปรับปรุงศาลาประชาคม  
จ้านวน  1  หลัง

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ศาลาประชาคมที่
ถาวร

กองช่าง

102 โครงการติดตั งไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

103 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 5

เพื่อใหเ้ยาวชนใน
หมู่บา้นได้ออกก้าลัง
กายหา่งไกลยาเสพติด

ขนาดกว้าง  12.50  ม.  ยาว
  22.00  ม.  หนา 0.10  ม.
  หรือมพีื นที่ คสล.  ไมน่อ้ย
กว่า  275  ตร.ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เยาวชนในหมู่บา้น
ได้ออกก้าลังกาย
หา่งไกลยาเสพติด

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น (สาย
ตะวนัออกบา้น)หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.สายตะวันออกบา้น
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

105 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
(ซอยบา้นยายแม้น)  หมู่ที่
 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยบา้นยายแมน้ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

106 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.(สายวดั)  หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ขยายไหล่ทาง คสล.สายวดั
 ขนากวา้งข้างละ 1 เมตร 
ยาว100 เมตร หนา 0.15
 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

107 โครงการขุดลอกฝายวงั
อ้ายคง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝายบา้นวงัอ้ายคง 
ขนาดก้นคลองกวา้ง 6 
เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉล่ีย
 2.50 เมตร

354,000    354,000   354,000   354,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างทางลาด
(ฝายหดิดาด)หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ทางลาดฝายหนิดาด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

109 โครงการขุดลอกฝาย
น ้าประปา หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ฝายน ้าประปา ขนาดกวา้ง
 15 เมตร ยาว 240 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหลังโรงเรียน)
 หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

111 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหนิดาด) หมู่ที่
 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยหนิดาด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.15 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

112 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุกเข้าสู่
พื นที่การเกษตร(สายไร่
ผู้ใหญ่สมคิด) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังโดยใช้หนิคลุก สาย
ไร่ผู้ใหญ่สมคิด ขนาดกว้า 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

113 โครก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
สู่พื นที่การเกษตร (สาย
ประดู่งาม) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายประดู่งาม มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

114 โครก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
สู่พื นที่การเกษตร (สายวงั
คมคาย) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายวังคมคาย มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

115 โครก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
สู่พื นที่การเกษตร (สายวงั
ตาเทพ) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายวังตาเทพ มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายเขาวงศ์พระจันร์) 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร สายเขาวงศ์
พระจันทร์ มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

117 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
         (ไร่ผู้ใหญ่สมคิด-
หนิดาดแพะ)  หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร ไร่ผู้ใหญ่สมคิด-
หนิดาดแพะ มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ไร่พี่สวย-ไร่ผู้ช่วยโล) 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร ไร่พี่สวย-ไร่ผู้ช่วย
โล มขีนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.10
 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

119 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซอยผู้ช่วยจุมพล) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร ซอยผู้ช่วยจุมพล 
 มขีนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.10
 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซอยหลังวดัศิริคงเจริญ-
เขาน้อยไร่ผู้ใหญ)่ หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร ซอยหลังวัดศิริคง
เจริญ-เขานอ้ยไร่ผู้ใหญ่ มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1000 เมตร หนา 0.10  
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  156



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

121 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซอยไร่ยายต๋ิว-ไร่พี่
สมเกียรติ)       หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร(ซอยไร่ยายต๋ิว-ไร่
พี่สมเกยีรติ มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

122 โครงการติดตั งไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น 
  หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีไฟฟา้ใช้ 
เพิ่มแสงสวา่งในยาม
ค้่าคืน

ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ
ภายในหมู่บา้น ระยะทาง
ยาว 1000 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

123 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น 
(ซอยประปาวงัอ้ายคง-ไร่
ตาโหม่ง) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง ซอยประปาวังอา้ย
คง-ไร่ตาโหมง่  มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

124 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด (ซอยวดัศิริคง
เจริญ-หลังโรงเรียน หมู่ที่
 6

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.  
ยาว  1,000  ม.  หนา
เฉล่ีย  0.10  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ท้าใหป้ระชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ น

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

125 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (ทา่เขาวงัอ้ายขาว

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง 1.00  ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.050 
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

126 โครงกาก่อสร้างฝาย  น ้า
ล้น (หนิดาด) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง 1.00  ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.050 
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

127 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  480  ม. 180,000    180,000   180,000   180,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

128 โครงการขยายไฟฟา้แรง
ต้่า หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  500 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  160



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

129 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.พร้อมเทคอนกรีต
เสริม(สะพานช่องตับเต่า)
 หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมเท
คอนกรีตเสริม สะพานช่อง
ตับเต่า ขนาดกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

130 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.(ซอยตลาดนัด )หมู่ที่
 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยตลาดนัด 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.07 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  161



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

131 โครงการขุดลอกฝาย
(แปะ๊ฮุย) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝายแปะ๊ฮุย ขนาด
กวา้ง 15 เมตร ยาว 240 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

200,000    200,000   200,000   200,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

132 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
(สายโนนสวรรค์เก่า-บา้น
ไร่)   หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนสายโนนสวรรค์เก่า-
บา้นไร่ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  162



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

133 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยตลาดนัด-หลัง
สวน) หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยตลาดนัด -
หลังสวน ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.07 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เข้าวดัโนนสวรรค์)
 หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.เข้าวดัโนน
สวรรค์ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว100 เมตรหนา 
0.07 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

135 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหลังใหม่ หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ศาลาประชาคมใน
การประชุมหรือ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้น

ศาลาประชาคม ขนาดกวา้ง
 6 เมตร ยาว 8 เมตร

    200,000              -                -                 -   1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าพื นที่การเกษตร 
(ช่องตับเต่า-บา้นไร่) หมู่ที่
 7

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร ซอยหลังวัดศิรอคง
เจริญ-เขานอ้ยไร่ผู้ใหญ่ มี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

137 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายซับปลากั ง) 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนน คสล.ซับปลากั ง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.07 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

138 โครงการก่อสร้างรางน ้าค
สล. ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 7

เพื่อใหไ้ด้รางน ้าที่ได้
มาตราฐาน

ขนาดรางยู  0.30X0.35 
ม. พร้อมฝาปดิ คสล.ยาว  
84 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้รางน ้าที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

139 โครงการขุดลอกคลอง 
(ฝายพอ่ใหญ่ขาล)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

140 โครงการขุดลอกคลอง
พร้อมเสริมหลังฝาย (บา้น
โนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  166



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

141 โครงการก่อสร้างฝายกัก
เก็บน ้าขนาดเล็ก (บา้น
โนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.50  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

142 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาใช้ร่วมกับบา้น
หลังสวน หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บา้นระยะทาง 1,000 
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  167



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

143 โครงการฝายน ้าล้น (แปะ
ฮุย-ช่องไทร)  หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.50  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

144 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า (บา้นโนนสวรรค์
เก่า)       หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  480  ม. 150,000    150,000   150,000   150,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  168



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

145 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายกกแจง-หลังวดั) 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนสายกกแจง -หลังวดั มี
ขนาดกวา้ง 3.00เมตร ยาว
 1500 เมตร หนา 0.10 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

146 โครงการขุดลอกฝายซับ
แล้ง หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีง

ขขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  169



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

147 โครงการขยายสระน ้า     
(ซอย1)  หมูที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขยายสระน ้า ซอย 1 
ขนาดพื นที่ 7200 ตาราง
เมตร  ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

200,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

148 โครงการก่อสร้างสร้างราง
ระบายน ้าตัวยูภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
รางยูที่ได้มาตราฐาน

ขนาดรางยู  0.30X0.35 
ม. พร้อมฝาปดิ คสล.ยาว  
84 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีราง
ยูที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  170



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

149 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง

ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
จ้านวน 1 จุด

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง

กองช่าง

150 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง   480  ม. 180,000    180,000   180,000   180,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีไฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

151 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 8

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ  ได้มีสถานที่
ออกก้าลังกาย

ขนาดพื นที่ประมาณ  1 ไร่ 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ  ได้มี
สถานที่ออกก้าลัง
กาย

สาธารณสุข

152 โครงการตลาดนัดชุมชน 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหเ้กษตรกรได้น้า
สินค้าพชืผักสวนครัว
มาจ้าหน่ายในราคาถูก

อาคารเอนกประสงค์   
จ้านวน 1  หลัง  ขนาด  
8X 8 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เกษตรกรได้น้า
สินค้าพชืผักสวน
ครัวมาจ้าหน่ายใน
ราคาถูก

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  172



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

153 โครงการก่อสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้
ในการท้าพธิี
ฌาปนกิจศพในหมู่บา้น

ศาลาธรรมสังเวช ขนาด
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร

200,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้    2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ศาลาธรรมสังเวชใช้

กองช่าง

154 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยอุ่นไอรัก - คอ
สะพาน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  173



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

155 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุกเข้าสู่
พื นที่การเกษตร (ซอยไร่
จ่าเทพ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนซอยไร่จ่าเทพ ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีปริมาณ
 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

156 โครงการก่อสร้างบพ่กัน ้า
สะอาด (ระบบประปา) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพยีง

บอ่พกัน ้าสะอาดระบบ
ประปา ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ  2.ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  174



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

157 โครงการต่อเติมปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพยีง

ระบบประปา ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ  2.ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

158 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น(ซอย
บา้นลุงถม) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยบา้นลุงถม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  175



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

159 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุกเข้าสู่
พื นที่การเกษตร (สายไร่
อิงดอย ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนน สายไร่อิงดอย ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีปริมาณ
 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่ทเุรียน
จิ๊บจ๊าบ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยไร่ทเุรียนจิ๊บจ๊าบ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  176



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

161 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยโค้งอนามัย) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยโค้งอนามยั ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

162 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหลังบา้น
สารวตัร ชาญชัย)      
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยหลังบา้นสารวัตร 
ชาญชัย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  177



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

163 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นลุงสนั่น) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยบา้นลุงสนั่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

164 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นพอ่ใหญ่
โฮน) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยบา้นพอ่ใหญ่โฮน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  178



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

165 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่ภเูงิน)    
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยไร่ภเูงิน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

166 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นคุณแม)่ 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยบา้นคุณแม ่ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  179



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

167 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยสุดคุ้มบน) หมู่
ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยสุดคุ้มบน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

168 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยข้างโรงเรียน
บา้นหนองใหญ่)         
หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยข้างโรงเรียนบา้น
หนองใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  180



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

169 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยรีสอร์ทเฮีย
นิรุทธ)์  หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ซอยรีสอร์ทเฮีย
นรุิทธ)์  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

170 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (เส้น
ตะวนัตกหมู่บา้นเชื่อม
อุทยาน) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนหนิคลุก(เส้นตะวันตก
หมู่บา้นเชื่อมอทุยาน) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมปีริมาณ 174 
ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  181



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

171 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (เส้น
ตะวนัออกหมู่บา้นฝาย
บน-หลังบา้นก้านัน) หมู่ที่
 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนหนิคลุก(เส้นตะวันออก
หมู่บา้นฝายบน-หลังบา้น
ก้านนั) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มปีริมาณ 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

172 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (เส้น
ไร่เส่ียอ้าย) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนหนิคลุก(เส้นไร่เส่ียอา้ย) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมปีริมาณ 
174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  182



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

173 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (เส้น
คุ้ม ผช.ทรูย์-หลังฝายโนน
ส้าราญ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนหนิคลุก(เส้นคุ้ม ผช.
ทรูย์-หลังฝายโนนส้าราญ) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมปีริมาณ 
174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

174 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (ซอย
ฝายโนนส้าราญ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนหนิคลุก(ซอยฝายโนน
ส้าราญ) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มปีริมาณ 174 ลูกบาตรเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  183



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

175 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวร์ิด  ขนาด 3 ช่อง 
(ไร่เส่ียอ้าย) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

ขนาด  2.10X2.10  
เมตร  จ้านวน  3  ช่อง

450,000    450,000   450,000   450,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง

176 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวร์ิด  ขนาด 3 ช่อง 
(ไร่เส่ียเจ้  ซอยคุ้ม ผช.
ทรูย์) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

ขนาด  2.10X2.10  
เมตร  จ้านวน  3  ช่อง

450,000    450,000   450,000   450,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  184



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

177 โครงการขยายเขต
น ้าประปาภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง  1,000  ม.  ทอ่
  PVC  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" และ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2"

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

178 โครงการปรับปรุงระบบ
น ้าประปาภายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  185



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

179 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ซ่อมแซมเสียงตามสาย  
ระยะทาง  1,000  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

กองช่าง

180 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น ้า (ซับสะเลเต) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างพอเพยีง

ขนาดสันฝาย  กวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว  15.00  เมตร

1,500,000   1,500,000  1,500,000  1,500,000   1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

181 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

182 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ (บริเวณสาม
แยกอุทยาน-โคกกระเบื อง
ไห) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

183 โครงการขุดลอกฝาย (แม่
ใหญ่เวนิ) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

184 โครงการขุดลอกสระน ้า 
(อนามัย) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

185 โครงการขุดลอกสะน ้า 
(คุ้มบน) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

186 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะหมู่บา้น หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
เตาเผาขยะที่ได้
มาตรฐาน

ขนาด 125-375 กก/ชม
เตาขนาดเลกในชุมชน

750,000    750,000   750,000   750,000    1. ปริมาณขยะลดน้อยลง  
2.ประชาชนมีความพงึพอใจ

ประชาชนได้มี
เตาเผาขยะที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

187 โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาลภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง
และทั่วถึง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ ว ความลึกไม่น้อยกวา่  
42.00 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง
และทั่วถึง

กองช่าง

188 โครงการวางทอ่ระบายน ้า
 คสล.ในหมู่บา้น   หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

วางทอ่ระบายน ้า คสล.  
ระยะทาง  20  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

189 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น (สาย
เทพพนา-น ้าลาด) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายเทพพนา-น ้าลาด 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนาเฉี่ย 
0.07 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

190 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายบา้นพอ่ใหญ่
คง)       หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.50  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

191 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายหลังโรงเรียน
เทพพนา) หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(สายหลังโรงเรียน
เทพพนา)  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

192 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นครู
สมชาย)        หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ซอยบา้นครู
สมชาย)  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  192



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

193 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่นายต๋ี) หมู่ที่
 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ซอยไร่นายกต๋ี)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

194 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นยายยศ) 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ซอยบา้นยายยศ) 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  193



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

195 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ไร่หมอบรู) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ไร่หมอบรู)  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

196 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ไร่ภเูทพพมิาน) 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(ไร่ภเูทพพมิาน)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  194



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

197 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บา้น  หมู่ที่ 
10

เพื่อใหไ้ด้ศาลา
ประชาคมที่ถาวรและ
ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง  8 x 8 ม. เปน็
อาคารชั นเดียว

200,000    200,000   200,000   200,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้ศาลาประชาคม
ที่ถาวรและได้
มาตรฐาน

กองช่าง

198 โครงการติดตั งไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  195



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

199 โครงการก่อสร้างถนน 
คลส.(ไปบา้นดินเก่า) หมู่ที
  10

เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  4.00 ม.  ยาว
  50.00  ม.  หนา  0.15
  ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
 200 ตร.ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

ได้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง

200 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.(รอบศาลา
ประชาคม)      หมู่ที่ 10

เพื่อใหไ้ด้บริเวณ
ศาลาประชาคมที่ได้
มาตราฐาน

ลาน  คสล.  299  ตร.ม. 
หนา  0.10  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้บริเวณศาลา
ประชาคมที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

201 โครงการก่อสร้างหอ้งสุขา
ภายในศาลาประชาคม    
  หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
หอ้งน ้าหอ้งส้วมใช้
เมื่อม้ากิจกรรมที่
ศาลาประชาคม

ขนาดกวา้ง  2.00  เมตร  
ยาว 4.00 เมตร อาคารชั น
เดียวมุงกระเบื องลอนคู่

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
หอ้งน ้าหอ้งส้วมใช้
เมื่อม้ากิจกรรมที่
ศาลาประชาคม

กองช่าง

202 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
(สายบา้นพอ่คง) หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายบา้นพอ่คง มขีนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 20 ตาราง
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  197



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

203 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายไร่เจริญรัตน์) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนน สายไร่เจริญรัตน์ มี
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

204 โครงการก่อสร้างฝายตา
ก้อง (ช่วงหางฝาย) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝายตาก้อง (ช่วง
หางฝาย) ขนาดกวา้ง 8.00
 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.00 เมตร

100,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

205 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่บา้น(ประปา-
บา้นตาหลาย-หน้า
โรงเรียน-ปั๊มสายุ้ง) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพยีง

ขยายเขตประปา(ประปา-
บา้นตาหลาย-หน้า
โรงเรียน-ปั๊มสายุ้ง) ความ
ยาว 1000 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

206 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายบา้นดินเก่า) หมู่ที่ 
10

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนสายบา้นดินเก่า ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
1000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

207 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยข้างปอ้ม
ต้ารวจ)       หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยข้างปอ้มต้ารวจ 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

208 โครงการขุดลอกคลองซับ
ตะเคียน หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกคลองซับตะเคียน 
ขนาดก้นคลองกวา้ง 6 
เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉล่ีย
 2.50 เมตร

354,000    354,000   354,000   354,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

209 โครงการขยายไหล่ทาง
(หน้าตลาดนัด) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ขยายไหล่ทางหน้าตลาดนัด
 ขนากวา้งข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา
 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

210 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเข้าไร่ยายหนอม
       หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยเข้าไร่ยายหนอม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

211 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซับบอน)หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง  สายซับบอน มี
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

212 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบา้นตาพจน์) 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน  คสล. ซอยบา้นตา
พจน์ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตรต ยาว 50 เมตร หนา
 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  202



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

213 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ฝายน ้าทา่ล่าง-สาม
แยกบา้นนายบญุพร้อม  
สุนา)       หมู่ที่  11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอยฝายน ้าทา่ล่าง
 ถึงสามแยกบา้นนายบญุ
พร้อม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

214 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตรสายซับบอน 
(สามแยกบา้นนายบญุ
พร้อม  สุนา-ชนหวัเขา)   

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรัง (สามแยกบา้นนาย
บญุพร้อม สุนา-ชนหวัเขา) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา
 ยาว 1,000 เมตร  หนา 
0.10  เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  203



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

215 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายไร่ตาหุ่ย) หมู่ที่
 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.(สายไร่ตาหุ่ย) 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรต 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

216 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหนิดาด(หน้า
บา้นตาเสก-วดัหลวงปู่
เณรค้า) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอยหนิดาด
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรต 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

217 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหนิดาด-มอ
กระต่ายเต้น) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอยหนิดาด-
มอกระต่ายเต้น ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตรต ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

218 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(ซอยหนิดาด-มอ
กระต่ายบก) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยหนิดาด-มอ
กระต่ายบก  ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตรต ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  205



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

219 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(ซอยโค้งศาลมอโอ่ง
แตก) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยโค้งศาลมอ
โอ่งแตก  ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตรต ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

220 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(บา้นตาบวัคิดการ) 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.บา้นตาบวั  คิด
การ  ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตรต ยาว 50 เมตร หนา
 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

221 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(ซอยซับตะเคียน-
หนิราง) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยซับตะเคียน
 ถึงหนิราง  ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตรต ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

222 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(ซอยไร่รองอิสรา) 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยไร่รองอิสรา 
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรต 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  207



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

223 โครงการก่อสร้าถนน 
คสล.(ซอยโรงเหด็) หมู่ที่ 
11

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยโรงเหด็  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรต 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

224 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ไร่ตาเหนี่ยว-สุดหวัเขา) 
หมู่ที่  11

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังจากไร่ตาเหนี่ยว-
สุดหวัเขา   มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  208



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

225 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซับตะเคียน-หนองหนิ) 
หมู่ที่  11

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังจากซับตะเคียน ถึง
หนองหนิ   มขีนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

226 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายไร่ยายหนอม) หมู่ที่ 
 11

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรังสายไร่ยายหนอม
 มีขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

227 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซับบอน-ชนหมู่ที่ 1) 
หมู่ที่  11

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ถนนลูกรัง จากซับบอน-ชน  
หมู่ที่ 1 มขีนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

228 โครงการก่อสร้างบนัได
ขึ น-ลง (ข้างตลาดนัด) 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินจับจ่ายใช้สอย
ในตลาดนัดชุมชน

บนัไดขนาดกวา้ง  4.00 ม.
  ยาว  6.00  ม. ทอ้งสอง
ด้าน

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินจับจ่ายใช้สอย
ในตลาดนัดชุมชน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

229 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวร์ิด (ซอยบา้นตาบวั
  คิดการ) หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

บล็อกคอนเวร์ิด  ขนาด 2 
ช่อง  กวา้ง 1.80  ม. ยาว 
 1.80 ม. สูง  8.00  ม.

200,000    200,000   200,000   200,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
สะพานข้ามน ้าที่ได้
มาตราฐาน

กองช่าง

230 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ซอยไร่ตาร่วม) หมู่ที่ 11

เพื่อใหถ้นนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

ขนาดกวา้ง  4.00  ม.  
ยาว  1,000  ม.  หนา
เฉล่ีย  0.10  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

231 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายซับบอน) หมู่ที่ 
11

เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

ระยะทาง  50  ม. กวา้ง  
4.00  ม. หนา  0.15 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

กองช่าง

232 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายหนิดาด(หน้า
ลานมันถวลิพชืผล) หมู่ที่ 
11

เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

ระยะทาง  50  ม. กวา้ง  
4.00  ม. หนา  0.15 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  212



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

233 โครงการขุดลอกคลอง(ไร่
ตาหุ่ย) หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้ได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างพอเพยีง

กองช่าง

234 โครงการกั นฝายน ้าล้น     
 (ไร่นายบญุพร้อม สุนา)   
  หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้ได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  213



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

235 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

กองช่าง

236 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมู้บา้น     
  หมู่ที่  11

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บา้นระยะทาง 2,000 
ม.

200,000    200,000   200,000   200,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  214



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

237 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

238 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า (ซอยมอโอ่งแตก)  
          หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  480  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  215



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

239 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าศาลา
ประชาคม - บา้นร้าพนั 
พลทว ีหมู่ที่ 12

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยหนา้ศาลา
ประชาคม-บา้นร้าพนั พลทวี 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 400
 ตาตรงเมตร

200,000    200,000   200,000   200,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

240 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนูดิน (เส้น
ไร่พอ่แว ้- พอ่แบน) หมู่ที่
 12

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนเส้นไร่พอ่แว-้พอ่แบน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา .
010 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  216



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

241 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บา้น  หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
จ้านวน 1 จุด

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

กองช่าง

242 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  480  ม. 150,000    150,000   150,000   150,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

243 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ธารณะภายในหมู่บา้น     
 หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000  ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

กองช่าง

244 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนูดิน (เส้น
ไร่ผู้ใหญ่เพิ่ม-ปา้สมหมาย
 )หมู่ที่ 12

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนเส้นผู้ใหญ่เพิ่ม-ปา้
สมหมาย ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

245 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
(ซอยถ ้าหมานิล) หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยถ ้าหมานลิ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

246 โครงการเสริมหลังฝาย 
คสล.(บา้นปา้ใจ) หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เสริมหลังฝาย คสล.บา้นปา้
ใจ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว
 20 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

247 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
(ซอยน ้าตกเทพทองค้า ) 
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอยน ้าตกเทพทองค้า 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

248 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังยกร่องพนูดิน (สาย
น ้าตกเทพทองค้า )หมู่ที่ 
13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนดินสายน ้าตกเทพ
ทองค้า ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

249 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นตาเปยีก) 
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ซอยบา้นตาเปยีก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

250 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายน ้ากเทพ
ประทาน)     หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.น ้าตกเทพประทาน
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

251 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายวดัโคกกราด) 
หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.น ้าตกเทพประทาน
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

252 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายไร่รุ่งทพิย์) หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง  สายไร่รุ่งทพิย์ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  222



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

253 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายบา้นลุงชลอ) หมู่ที่ 
13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง  สายบา้นลุงชลอ
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

254 โครงการขุดลอกคลอง     
(สายปา้ตุ๊) หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  223



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

255 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (สายไร่ตาเหม)่ หมู่ที่ 
13

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  ยาว
  15.00 ม.  สูง  1.50  ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

256 โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
(สายข้างบา้น-คุ้มน ้าตก)   
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

ทอ่ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  80X1.00 
เมตรพร้อมบอ่พกั คสล.ความ
ยาว 4.00 เมตร

600,000    600,000   600,000   600,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  224



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

257 โครงการผันน ้า (ฝายยาง
เกาะ -หนองกันเกา)  หมู่
ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

วางทอ่ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6" และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ความ
ยาว 2.00 กม.

750,000    750,000   750,000   750,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

258 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ระยะทาง  1,000 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  225



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

259 โครงการซ่อมแซมไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น      
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

260 โครงการขุดลอกคลอง(ล้า
ปอแดง-ถ ้าหมานิล)  หมู่ที่
 13

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกคลองล้าปอแดง-ถ ้า
หมานิล ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.50 เมตร

176,000    176,000   176,000   176,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

261 โครงการติดตั งไฟฟา้
สาธารณะภายในหมู่บา้น 
(คุ้มน ้าตก)  หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีไฟฟา้ใช้ 
เพิ่มแสงสวา่งในยาม
ค้่าคืน

ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ
ภายในหมู่บา้น ระยะทาง
ยาว 2 กิโลเมตร

100,000    200,000   200,000   200,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง          
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

262 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตรยกร่องพนูดิน
(สายโนนสวรรค์เก่า)หมู่ที่
 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนดินสายโนนสวรรค์เก่า
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.04 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

263 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก(ซอย
 7 และรอบสระน ้าวงั
กวาง ซอย 6 )หมู่ที่ 14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนซอย 7 และรอบสระ
น ้าวงักวาง ซอย 6 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

264 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (ซอย 5 กลางซอย)
 หมู่ที่ 14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5
 ถึงกลางซอย)  ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  228



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

265 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (ซอย 6 กลางซอย) 
 หมู่ที่ 14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6
 ถึงกลางซอย) ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

266 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย 9-ฝายน ้าล้น)
หมู่ที่ 14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอย 9 ถึงฝาย
น ้าล้น) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  229



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

267 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย 7) หมู่ที่ 14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ซอย 7  ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

268 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
นิวซีแลนด์) หมู่ที่  14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนหนิคลุก (สาย
นิวซีแลนด์) ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.08 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  230



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

269 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
ฝายงิ วด้า-ฝายน ้าล้น) หมู่
ที่  14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนหนิคลุก (สายฝายงิ ว
ด้า-ฝายน ้าล้น) ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.08 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

270 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (รอบ
สระวดัวงักวาง) หมู่ที่  14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนหนิคลุก (รอบสระวดั
วงักวาง) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
 0.08 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  231



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

271 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (หลัง
ฝายน ้าล้น) หมู่ที่  14

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนหนิคลุก (หลังฝายน ้า
ล้น) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
 0.08 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

272 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่
 14

เพื่อใหเ้ยาวชนใน
หมู่บา้นได้ออกก้าลัง
กายหา่งไกลยาเสพติด

ขนาดกว้าง  12.50  ม.  ยาว
  22.00  ม.  หนา 0.10  ม.
  หรือมพีื นที่ คสล.  ไมน่อ้ย
กว่า  275  ตร.ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

เยาวชนในหมู่บา้น
ได้ออกก้าลังกาย
หา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  232



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

273 โครงการก่อสร้างรั ว       
(รอบสระวดัวงักวาง)       
 หมู่ที่  14

เพื่อใหม้ีรั วรอบขอบ
ชิดปอ้งกันบริเวณและ
ใหม้ีความปลอดภยั

ขนาดความยาว  450  
เมตร  สูง 1.50  เมตร

150,000    150,000   150,000   150,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้มีรั วรอบขอบชิด
ปอ้งกันบริเวณและ
ใหม้ีความปลอดภยั

กองช่าง

274 โครงการก่อสร้างรั ว        
 (รอบ กศน.)  หมู่ที่ 14

เพื่อปอ้งกันเด็กพลัดต
ใหม้ีความปลอดภยั

ขนาดความยาว  150  
เมตร  สูง 1.50  เมตร

50,000      50,000     50,000     50,000      1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ได้มีรั วรอบขอบชิด
ปอ้งกันบริเวณ
สถานและปอ้งกัน
เด็กพลัดตกน ้าใหม้ี
ความปลอดภยั

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

275 โครงการลอกเหมืองส่งน ้า 
(ฝายงิ วด้า) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

ขนาดกวา้ง  15.00 ม.  
ยาว  113  ม.  ลึก  2.00
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อุปโภค-บริโภค 
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

276 โครงการติดตั งไฟแสง
จันทร์  หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง  1,000 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

277 โครงการวางทอ่ระบายน ้า
(สระวดัวงักวาง)หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ทอ่ขนาด 2-เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 1.00X1.00 เมตร
X15 เมตร พร้อมอาคาร 
คสล.เข้าออก

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

278 โครงการขุดลอกฝายน ้า
ล้นบา้นวงักวาง หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ฝายน ้าล้นบา้นวงักวาง 
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร

100,000    100,000   -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

279 โครงการขุดลอกฝาย
(นิวซีแลนด์) หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกฝายนิวซีแลนด์ 
ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร

100,000    100,000   -           -            1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

280 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ศาลาประชาคมใน
การประชุมหรือ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้น

ศาลาประชาคม ขนาดกวา้ง
 8 เมตร ยาว 8 เมตร

200,000    -           -           -            1.ร้อยละของประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้           
 2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

281 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทศิตะวนัตก
หมู่บา้น)        หมู่ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนส่ีแยกบา้นตาหลัด 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

282 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวสิ ขนาด 2 ช่อง    
         (คลองยางหวกั 2)
 หมู่ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

สร้างบล็อกคอนเวสิ สาย
คลองยางหวกั 2  ขนาด 2
ช่องกวา้ง 1.50 เมตร สูง 
1.50 เมตร ยาว 5 เมตร

200,000    200,000   200,000   200,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

283 โครงการขุดลอกสระน ้า
(ตะวนัตก,ตะวนัออกบา้น)
          หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกสระน ้า(ตะวันตก,
ตะวันออกบา้น ขนาดกน้ฝาย
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

264,000    264,000   264,000   264,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ              
2. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

284 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
(สายยางหวกั)หมู่ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง สายยางหวกั 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  238



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

285 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตรพร้อมวางทอ่
(สายไร่ภมูินทร์)      หมู่ที่
 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายไร่ภมูินทร์ ขาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

286 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทศิใต้ของ
หมู่บา้น )    หมู่ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ทศิใต้ของ
หมู่บา้น ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  239



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

287 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทศิตะวนัตก
ของหมู่บา้น) หมู่ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล. ด้านทศิตะวันตก
ของหมู่บา้น ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

288 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(เส้นทางจากลาดยาง
เข้าหมู่บา้นหลังสวน) หมู่
ที่ 15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นทาง
จากลาดยางเข้าหมู่บา้นหลัง
สวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  240



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

289 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (หลังบา้นยายมิน) หมู่ที่ 
15

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง หลังบา้นยายมิน
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

290 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ภายในหมู่บา้นหลังสวน   
 (จากสามแยกลาดยาง)   
      หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  1,000 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  241



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

291 โครงการซ่อมแซมไฟแสง
จันทร์ภายในหมู่บา้น      
 หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

จ้านวน  5  จุด 5,000        5,000       5,000       5,000        1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

กองช่าง

292 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบา้นนายกิ่ง-
นางนกน้อย) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน สายบา้นนายกิ่ง-นางนก
นอ้ย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  242



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

293 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่
 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คุ้มหนองปรือ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

294 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก
ภายในหมู่บา้น(สายบา้น
ผู้ใหญ่สุรีย-์นายเยี่ยม) 
หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายบา้นผู้ใหญ่สุรีย-์
นายเยี่ยม ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  243



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

295 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายดงอ้ายด้า-วงัพะเนา)
 หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน สายดงอ้ายด้า-วงัพะ
เนา ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

296 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางทศิตะวนัออก) 
หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.สายบา้นนายกิ่ง-
นางนกนอ้ย ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  244



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

297 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางทศิตะวนัตก) 
หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนน คสล.ทางทศิตะวันตก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตารางเมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

298 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก 
(ทางเข้าบา้นนายใหญ-่พร)
 หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนสายบา้นผู้ใหญ่สุรีย-์
นายเยี่ยม ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  245



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

299 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก 
(ทางเข้าบา้นนายใหญ-่
นายพร) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยชิ นคลุก
  ทางเข้าบา้นนายใหญ่ ถึง 
นายพร ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

300 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (ทาง
ไปไร่นายวชิาญ) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก  ทางไปไร่นายวิชาญ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  246



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

301 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก 
(ซอยนายผิน มุ่ง
ทองหลาง) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก  ซอยนายผิน  มุ่ง
ทองหลาง  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

302 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก 
(หนองปรือ - วงัพานารี) 
หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก สายหนองปรือ ถึง วัง
พานารี ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  247



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

303 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (หนิ
ดาด-หนองปรือ) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก สายหนิดาดถึงหนองปรือ
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หนา 0.80 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

304 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ไร่นายส้าราญ  แจ่มเพง็)
 หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง สายไร่นายส้าราญ 
 แจ่มเพง็  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  248



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

305 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (ลานมันนายถวลิ นายธนู
  เบาะสันเทยีะ) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง  เส้นลานมนันาย
ถวิล นายธน ูเบาะสันเทยีะ   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

306 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร
 (สายหนิดาดไปไร่นายวนิ
 หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนลูกรัง  สายหนิดาดไปไร่
นายวิน หมู่ 8   ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   
2.ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  249



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

307 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมู่บา้น     
  หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายทอ่ประปาภายใน
หมู่บา้น  ความยาว 1,000
 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

308 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น   
      หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

ระยะทาง  1,000 ม. 100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  250



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

309 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า (ทางเข้าไร่เทพ
กรรวรรล์) หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  480  ม. 150,000    150,000   150,000   150,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

310 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า (หนองปรือทาง
ทศิตะวนัตก) หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

ระยะทาง  480  ม. 150,000    150,000   150,000   150,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  251



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

311 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.หน้าศาลาประชาคม 
       หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
บริเวณศาลา
ประชาคมที่ถาวรและ
ได้มาตราฐาน

ลาน คสล.  ไม่น้อยกวา่ 
299  ตร.ม.หนา 0.10 ม.

100,000    100,000   100,000   100,000    1. ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
บริเวณศาลา
ประชาคมที่ถาวร
และได้มาตราฐาน

กองช่าง

312 โครงการขุดลอกคลอง
หน้าฝาย(ฝายสูบประปา)
หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

ขุดลอกหน้าฝายสูบประปา
ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร
ยาว 240 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ         2. 
ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  252



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
             ตัวชี้วัด           

  ( KPI )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

313 โครงการเจาะบอ่บาดาล 
จ้านวน 3 บอ่ หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เจาะบอ่บาดาล 3 บอ่ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
นิ ว ลึกไม่น้อยกวา่ 50 เมตร

100,000    100,000   100,000   100,000    1.ร้อยละของประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างเพยีงพอ           2.
 ร้อยละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ท้าใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

314 โครงการติดตั งหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง

หอกระจายข่าว ความสูง 8
 เมตร

150,000    150,000   150,000   150,000    1.ร้อยละของประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน
และทั่วถึง

กองช่าง

รวม 314  โครงการ - - 37,937,000      36,837,000     36,637,000     36,637,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                                  253



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
กลุ่มอาชีพ

เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริม
ใหก้ับประชาชนในต้าบล
บา้นไร่

ฝึกอบรมอาชีพ
เสริม จ้านวน 1 
กลุ่ม

30,000        30,000        30,000        30,000        ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้
ความสามารถ และน้าไป
ประกอบอาชีพเสริมได้

ท้าใหป้ระชาชนมี
อาชีพเสริม สามารถ
เพิ่มรายได้ใหก้บั
ครอบครัว

กอง
สวสัดิการ
สังคม

2 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ต้าบลบา้นไร่

เพื่อเสริมสร้างการมส่ีวน
ร่วมของผู้สูงอายุและรักษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทย

ผู้สูงอายุในต้าบล
บา้นไร่ทั ง 16 
หมู่บา้น

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของผู้สูงอายุ
รักษาวฒันธรรม 
ประเพณีไทย

ผู้สูงอายุรักษา
ประเพณีของไทย

กอง
สวสัดิการ
สังคม

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บา้น

เพื่อเสริมสร้างการมส่ีวน
ร่วมของกลุ่มสตรีแมบ่า้น
และสามารถสร้างรายได้
สร้างอาชีพใหก้ลับกลุ่มสตรี

กลุ่มสตรีแม่บา้นใน
ต้าบลบา้นไร่ ทั ง 
16 หมู่บา้น

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของกลุ่มสตรี
แม่บา้นมีอาชีพและสร้าง
รายได้เพิ่มมากขึ น

กลุ่มสตรีแม่บา้น
มีอาชีพและสร้าง
รายได้เพิ่มมากขึ น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
   (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 202



แบบ ผ.01

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

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
   (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

4 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพกิารและผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อเปน็หลักประกัน
รายได้ใหก้ับผู้สูงอายุ 
คนพกิาร และผู้ปว่ยเอดส์

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ ทั ง 16
 หมู่บา้น

10,000,000       10,000,000       10,000,000      10,000,000       ร้อยละ ของจ้านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ได้รับเบี ยยังชีพ

กลุ่มสตรีแม่บา้น
มีอาชีพและสร้าง
รายได้เพิ่มมากขึ น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

5 โครงการวนัผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก้าลังใจใหก้บัผู้สูงอายุและ
ใหลู้กหลานแสดงออกซ่ึง
ความกตัญญู

ผู้สูงอายุ 1000 
คนในต้าบลบา้นไร่

150,000      150,000      150,000     150,000      ร้อยละ ของผู้สูงอายุและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงออกซ่ึงความกตัญญู

ผู้สูงอายุมีขวญั
และก้าลังใจ
ใหก้ับผู้สูงอายุ
และใหลู้กหลาน
แสดงออกซ่ึง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

6 เงินสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต้าบลบา้นไร่

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต้าบล
บา้นไร่

กองทนุต้าบลบา้นไร่ 50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ ของกองทนุ
สวสัดิการชุมชนได้รับ
การสนับสนุน

กองทนุสวสัดิการ
ชุมชน ต.บา้นไร่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

กอง
สวสัดิการ
สังคม

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 203



แบบ ผ.01

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

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
   (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

รวม 6  โครงการ - - 10,430,000         10,430,000         10,430,000        10,430,000         - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 204



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 โครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บา้น ใน
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และการมี
ส่วนร่วมใหก้บั อสม.
ในต้าบลบา้นไร่

อาสาสมัครสาธารณสุข
ต้าบลบา้นไร่มี
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ น

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของ อสม.ได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ น

อาสาสมัคร
สาธารณสุขน้า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาในการท้างาน

ส่วน
สาธารณสุข

2 โครงการปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อควบคุมและ
ท้าลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์ุงลาย

พื นที่ในต้าบลบา้นไร่ทั ง
 16 หมู่บา้น

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชนไม่
เปน็ไข้เลือดออก

อัตราการป่วยเป็น
ไข้เลือดออกลดน้อยลง

ส่วน
สาธารณสุข

3 โครงการปอ้งกันควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้

เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรคพษิ
สุนัขบา้

พื นที่ในต้าบลบา้นไร่ทั ง
 16 หมู่บา้น

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของประชาชน
ปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรค
พษิสุนัขบา้

ส่วน
สาธารณสุข

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 205



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการควบคุมและ
ก้าจัดแมลงวนั

เพื่อควบคุมอัตรา
การเกิดของ
แมลงวนั

พื นที่ในต้าบลบา้นไร่ทั ง
 16 หมู่บา้น

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชน
ปลอดภยัจากเชื อโรค
ที่มากับแมลงวนั

ลดจ้านวนแมลงวัน
และป้องกันโรคต่างๆ
ที่เกิดจากแมลงวัน

ส่วน
สาธารณสุข

5 โครงการจัดซื อถังขยะ เพื่อรองรับส่ิง
ปฏกิูลใหก้ับ
ร้านค้าในชุมชน

ร้านค้าในพื นที่ต้าบล
บา้นไร่

300,000      300,000      300,000     300,000      ร้อยละ ของพื นที่ใน
ต้าบลบา้นไร่มีขยะน้อยลง

รองรับส่ิงปฏิกูล
ให้กับร้านค้าในพื นที่
ต้าบลบ้านไร่

ส่วน
สาธารณสุข

6 โครงการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของกองทนุ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ 
(สปสช.)

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื นที่ 
(สปสช.)

กองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น
หรือพื นที่ (สปสช.)

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของสปสช.ได้รับ
เงินสนับสนุน

สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื นที่ 
(สปสช.)

ส่วน
สาธารณสุข

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 206



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 จัดซื อเคร่ืองเสียง
กลางแจ้ง

เพื่อจัดให้มีการเต้นแอ
โรบิคกลางแจ้งเพื่อ
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในต้าบล
บ้านไร่

ชุดเคร่ืองเสียง จ้านวน 
1 ชุด

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของ ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนมี
สุขภาพร่ายกายที่
แข็งแรง

ส่วน
สาธารณสุข

8 โครงการพฒันาระบบ
การจัดการสุขาภบิาล
อาหารต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหป้ระชาชน
ต้าบลบา้นไร่มี
ความปลอดภยั
ด้านอาหาร

ประชาชนในต้าบลบา้น
ไร่ปลอดภยั

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของ ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดมีสุขภาพร่าย
กายที่แข็งแรง

ส่วน
สาธารณสุข
(รพสต.ใน
ต้าบลบ้านไร่)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 207



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการพฒันาระบบ
ต้าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง

เพื่อใหต้้าบลบา้นไร่
มคีวามพร้อมในการ
จัดการโรคระบาท
และโรคที่เปน็ภยัต่อ
สุขภาพ

ประชาชนในต้าบลบา้น
ไร่ปลอดภยั

220,000      220,000      220,000     220,000      ร้อยละ ของ ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ระบาดเมีสุขภาพร่าย
กายที่แข็งแรง

ส่วน
สาธารณสุข
(รพสต.ใน
ต้าบลบา้นไร่)

10 โครงการก้าจัดขยะชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการ
จัดการขยะที่ดี 
สะอาด น่าอยู่

พื นที่ในต้าบลบา้นไร่ 
สะอาดน่าอยู่

600,000      500,000      500,000     500,000      ร้อยละ ของ ประชาชน 
มีความพงึพอใจ

พื นที่ในต้าบลบา้น
ไร่ สะอาดน่าอยู่

ส่วน
สาธารณสุข
(รพสต.ใน
ต้าบลบา้นไร่)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 208



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการสามระบบ ใน
รูปขยายผล(จัดอบรมคัดแยก
ขยะ จัดตั งธนาคารขยะ
หมู่บ้าน จัดตั งศูนย์ EESH ) 
และจัดตั งเตาเผาขยะ โมเดล)

เพื่อใหต้้าบลบา้นไร่
มคีวามพร้อมในการ
จัดการโรคระบาท
และโรคที่เปน็ภยัต่อ
สุขภาพ

ประชาชนในต้าบลบา้น
ไร่ปลอดภยั

220,000      220,000      220,000     220,000      ร้อยละ ของ ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัจากโรค
ระบาดเมีสุขภาพ
ร่ายกายที่แข็งแรง

ส่วน
สาธารณสุข
(รพสต.ใน
ต้าบลบา้นไร่)

12 โครงการรณรงค์การ
ก้าจัดขยะด้วยมือเรา

เพื่อสร้างจิตส้านึก
ในการรักความ
สะอาดและการ
ก้าจัดขยะด้วยตัว
เรา

หมู่บา้นน้าร่อง ม.
1,11,13 โรงเรียนบา้น
ไร่พฒันาและรพสต.
บา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของพื นที่น้าร่อง
มีจ้านวนขยะลดน้อยลง

จ้านวนขยะล้า
น้อยลง และน้า
ขยะที่สามารถ
ขายได้น้ามาขาย
เพื่อเพิ่มรายได้

ส่วน
สาธารณสุข

รวม 12   โครงการ - - 2,360,000           2,260,000            2,260,000          2,260,000           - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 209



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ส้านักงานเหล่ากาชาด
จังหวดัชัยภมูิ

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
ส้านักงานเหล่ากาชาด
จังหวดัชัยภมูิ

เหล่ากาชาดจังหวดั
ชัยภมูิ

5,000          5,000           5,000          5,000          ร้อยละ ของเหล่า
กาชาดจังหวดัชัยภมูิ 
ได้รับการสนับสนุน

ส้านกังานเหล่า
กาชาดจังหวัดชัยภุ
มไิด้รับการ
สนบัสนนุ
งบประมาณ

ส้านักปลัด

2 โครงการพฒันาระบบแผน
ที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

เพื่อพฒันาระบบการ
จัดเก็บภาษใีหม้ี
ประสิทธภิาพ

พื นที่ในเขต อบต.
บา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

ระบบการจัดเกบ็
ภาษมีปีระสิทธิภาพ
รายได้ของ อบต.
เพิ่มมากขึ น

กองคลัง

3 โครงการจัดท้าเวบ็ไซต์ 
อบต.บา้นไร่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

อบต.บา้นไร่ 15,000        15,000         15,000        15,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ส้านักปลัด

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด      
       ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 216



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด      
       ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการ อบต.เคล่ือนที่
พบปะประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

อบต.บา้นไร่ 80,000        80,000         80,000        80,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

กองคลัง

5 การจัดเก็บและบนัทกึ
ข้อมูลพื นฐาน(จปฐ.) ใน
การจัดท้าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น ของ อปท.

เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และทราบถึงปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

อบต.บา้นไร่ 50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

ประชาชนมีแผน
ชุมชนเพื่อเปน็
แนวทางในการ
พฒันา

ส้านักปลัด

6 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดท้าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปแีละแผนพฒันา
ชุมชน

เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ประชาชนทั ง 16 
หมู่บา้นในต้าบลบา้นไร่

80,000        80,000         80,000        80,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อน

ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 217



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด      
       ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการตามพระราชด้าริ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องใน
โครงการตาม
พระราชด้าริ

ต้าบลบา้นไร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

หน่วยงานได้
ด้าเนินการตาม
โครงการ
พระราชด้าริ

ส้านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มตัวแทนนักเรียน
ในเขตต้าบลบา้นไร่

10,000        10,000         10,000        10,000        ร้อยละ ของเด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม

ส้านักปลัด

9 โครงการตานโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐ

ต้าบลบา้นไร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของประชาชน
มีความพงึพอใจ

หน่วยงานได้
ด้าเนินการตาม
โครงการ
พระราชด้าริ

ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 218



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด      
       ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบา้นไร่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ของบคุลากร

บคุลากรของ อบต.
บา้นไร่

500,000      500,000      500,000     500,000      ร้อยละ ของบคุลากรมี
ประสิทธภิาพ

บคุลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ น

ส้านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/
ประชุมเพื่อเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถใหก้บัผู้บริหาร
และพนกังาน

เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะ 
ในการท้างานของ
บคุลากร

บคุลากรของ อบต.
บา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของบคุลากรมี
ประสิทธภิาพ

บคุลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ น

ส้านักปลัด

12 เงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่า
สวสัดิการข้าราชการ

ช่วยเหลือข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น

122,000      122,000      122,000     122,000      ร้อยละ ของข้าราชการ
พงึพอใจ

ช่วยเหลือ
ข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

ส้านักปลัด

รวม 12   โครงการ - - 1,302,000      1,302,000      1,302,000     1,302,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 219



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

นักเรียนได้รับการพฒันา
ทั งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ

11 โรงเรียน และ
 5 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ในต้าบลบา้น
ไร่

80,000        80,000         80,000        80,000        ร้อยละ ของโรงเรียน 
11 โรงเรียน และ 5 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

นักเรียนได้รับ
การพฒันาทั ง
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ

กองศึกษา

2 โครงการทศันศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กแหล่ง
เรียนรู้ใน/นอกสถานที่

เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ
พฒันาเสมอวยัทกุด้าน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.บา้นไร่ 
ทั ง 5 ศูนย์

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของเด็กได้รับ
การเรียนรู้และมีพฒันา
การณ์ที่ดี

เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และมพีฒันาการที่
สมวัย

กองศึกษา

3 โครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อใหบ้คุลากรทางการ
ศึกษาได้พฒันาความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ น

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของครูมีความรู้
ความสามารถเพิ่มมาก
ขึ น

บคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
เพิ่มมากขึ น

กองศึกษา

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 220



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

4 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้าบลบา้น
ไร่

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.บา้นไร่ 
ทั ง 5 ศูนย์

450,000      450,000      450,000     450,000      ร้อยละ ของเด็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

กองศึกษา

5 ค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน(สพฐ)ภายใน
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์

เด็กนักเรียน
โรงเรียน(สพฐ) ใน
ต้าบลบา้นไร่

3,500,000      3,500,000      3,500,000     3,500,000     ร้อยละ ของเด็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

กองศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ทุ่งดอกกระเจียว

เพื่อใหน้ักเรียนในต้าบล
บา้นไร่ได้รู้รักสามัคคี 
และสร้างความสัมพนัธ์
ต่อกัน

เด็กนักเรียน
โรงเรียน(สพฐ) ใน
ต้าบลบา้นไร่

80,000        80,000         80,000        80,000        ร้อยละ ของเด็ก
นักเรียนมีร่างกายที่
แข็งแรง

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและรู้รัก
สามัคคี

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 221



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

7 โครงการแข่งขันเปน็เลิศ
ทางวชิาการของโรงเรียน
ในเขตต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหน้ักเรียนในต้าบล
บา้นไร่ได้พฒันาความรู้
ด้านวชิาการ

เด็กนักเรียน
โรงเรียน(สพฐ) ใน
ต้าบลบา้นไร่

80,000        80,000         80,000        80,000        ร้อยละ ของนักเรียนได้
แสดงความรู้
ความสามารถ

นักเรียนได้ได้
แสดงออกถึง
ความรู้
ความสามารถ

กองศึกษา

8 จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส่ือการ
เรียนการสอนส้าหรับ
เด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหบ้คุลากรทางการ
ศึกษาและเด็กได้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.บา้นไร่ 
จ้านวน 5 ศูนย์

75,000        75,000         75,000        75,000        ร้อยละ เด็กและครูมีอุ
ปกร์การเรียนการสอน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีส่ือการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธภิาพ

กองศึกษา

9 โครงการส่งเสริมทตั
สุขภาพเด็กปฐมวยั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ต้าบล
บา้นไร่

เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล 3 ขวบ
 ศพด.อบต.บา้นไร่ ดี 
สุขภาพฟนัที่แข็งแรง 
สมบรูณ์

ศพด.ต้าบลบา้นไร่
จ้านวน 5 ศูนย์

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของเด็ก
นักเรียนศพด.มีสุขภาพ
ฟนัที่แข็งแรง

เพื่อใหเ้ด็ก อนบุาล
 3 ขวบศพด.ต้าบล
บา้นไร่มสุีขภาพฟนั
ที่แข็งแรง

กองศึกษา
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

10 โครงการจัดรถรับส่ง
นักเรียนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหเ้ด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้าบลบา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของเด็กมีความ
สะดวกและปลอดภยั

เด็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
เดินทางมาศูนย์

กองศึกษา

11 โครงการ กิจกรรมวนั
ส้าคัญ(วนัพอ่,วนัแม,่วนั
ครู)

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
และความอบอุ่นใน
ครอบครัวใหเ้ด็กของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศพด.ต้าบลบา้นไร่
จ้านวน 5 ศูนย์

250,000      250,000      250,000     250,000      ร้อยละ ของเด็กมีความ
กตัญญูต่อบดิา มารดา 
ผู้มีพระคุณ

เด็กมีความรัก 
และกตัญญูต่อ
บดิา มารดา ผู้มี
พระคุณ

กองศึกษา

12 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศพด.บา้นวงั
กวาง,บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล 3 ขวบ
 ได้มีสนามเด็กเล่นส้าหรับ
เรียนรู้นอกหอ้งเรียน

สนามเด็กเล่น 
ศพด.บา้นวงักวาง
,บา้นหนองใหญ่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กได้เล่น
สนามเด็กเล่น

เด็กมีสนามเด็ก
เล่นที่สวยงาน
และปลอดภยั

กองศึกษา
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

13 โครงการตรวจสุขภาพ
เด็ก ศพด.ในต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล 3 ขวบ
 ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ้าป ีและมีร่างกายที่
แข็งแรง

ศพด.ต้าบลบา้นไร่
จ้านวน 5 ศูนย์

10,000        10,000         10,000        10,000        ร้อยละ ของเด็กมี
สุขภาพที่ดีแข็งแรง

เด็กอนุบาล 3 ขวบ 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี 
และมีร่างกายที่
แข็งแรง

กองศึกษา

14 โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย ส่งเสริมการ
ท้างานเปน็ทมี

ประชาชนใน
ต้าบลบา้นไร่

300,000      300,000      300,000     300,000      ร้อยละ ของประชาชนที่
ร่วมโครงการมีร่างการ
แข็งแรง

ประชาชนใน
ต้าบลบา้นไร่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองศึกษา

15 โครงการก่อสร้างเสาธง
ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 2
 ศูนย์

เพื่อใหค้รูและนกัเรียนได้
แสดงออกถึงความจงรักภคั
ดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ศพด.บา้นวงักวาง
,บา้นหนองใหญ่

90,000        90,000         90,000        90,000        ร้อยละ ของศพด.มีเสาธง ครูและนักเรียนได้
แสดงออกถึงความจง
รักภัคดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 224



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

16 จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส่ือการ
เรียนการสอนส้าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
เรียนรู้ใหก้ับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้าบลบา้น
ไร่

ศพด.บา้นหนอง
ใหญ,่บา้นวงักวาง

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กมีส่ือ
การเรียนการสอนที่
ทนัสมัย

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีส่ือการเรียน
การสอนที่ทนัสมัย

กองศึกษา

17 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข็งขันกีฬาฟตุบอล
ไทคัพมหกรรมกีฬา
ทอ้งถิ่นอ้าเภอเทพสถิต

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
 และหา่งไกลยาเสพติด

เยาวชน 16 
หมู่บา้นในต้าบล
บา้นไร่

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของเยาวชนใช้
เวลาวา่งเกิดประโยชน์

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน ์
และหา่งไกลยาเสพ
ติด

กองศึกษา

18 โครงการแข็งขันกีฬา
ฟตุบอลบา้นไร่คัพ      
ครั งที่ 4

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนรักการออกก้าลัง
กายและหา่งไกลยาเสพติด

เยาวชน 16 
หมู่บา้นในต้าบล
บา้นไร่

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของเยาวชนใช้
เวลาวา่งเกิดประโยชน์

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน ์
และหา่งไกลยาเสพ
ติด

กองศึกษา
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

19 โครงการปรับภมูิทศัน์
ภายในและภายนอก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหบ้รรยากาศภายใน
และภายนอกหอ้งเรียนน่า
เรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ต้าบลบา้นไร่

60,000        60,000         60,000        60,000        ร้อยละ ของเด็กมี
บรรยาการน่าเรียนรู้

บรรยากาศภายใน
และภายนอก
หอ้งเรียนนา่เรียนรู้

กองศึกษา

20 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อบง่บอกถึงเอกลักษณ์
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองใหญ่
,บา้นวงักวาง

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของศพด.มีปา้ย
บง่บอกถึงหน่วยงาน

มีปา้ยบง่บอกถึง
หน่วยงาน

กองศึกษา

21 โครงการติดตั งมุ้งลวด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหเ้ด็กมีความ
ปลอดภยั

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองใหญ่
,บา้นวงักวาง,บา้น
ไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กได้รับ
ความปลอดภยั

เด็กมีความ
ปลอดภยั

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 226



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

22 โครงการต่อเติมหอ้งครัว
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองใหญ่

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองใหญ่มี
หอ้งครัวที่ถูกสุขลักษณะ

หอ้งครัว ขนาด 
4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของครูและเด็ก
 มีหอ้งครัวใช้

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนอง
ใหญ่มีหอ้งครัวที่
ถูกสุขลักษณะ

กองศึกษา

23 โครงการก่อสร้างศูนย์
การเรียนรู้ดนตรี
เครือข่ายโรงเรียนทุ่ง
ดอกกระเจียว

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนดนตรีและฝึก
ทกัษะพื นฐานด้านดนตรี
ใหก้ับนักเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอก

เคร่ืองดนตรี
จ้านวน 14 
รายการ

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของนักเรียนมี
ทกัษะด้านดนตรี

สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนดนตรีและ
ฝึกทักษะพื นฐาน
ด้านดนตรีให้กับ
นักเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนทุ่งดอก

กองศึกษา

24 โครงการก่อสร้างกันสาด
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองใญ่

เพื่อปอ้งกันแดด กันฝน กัดสาด ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองใหญ่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของครูและ
นักเรียนมีความพงึพอใจ

เด็กมีพื นที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ น

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 227



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

25 โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างหน้าแปลงฟนัส้าหรับ
เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองใหญ่

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
 ลดการเกิดปญัหาโรค
ฟนัผุ

อ่างล้างหน้า
แปลงฟนัเพยีงพอ
ส้าหรับเด็ก

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กได้ใช้
อ่างล้างหน้าแปลงฟนั

อ่างล้างหน้า
แปลงฟนัเพยีงพอ
ส้าหรับเด็ก

กองศึกษา

26 โครงการเยี่ยมบา้น
นักเรียน

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกับผ็ปกครอง

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของครูและ
ผู้ปกครองมี
ความสัมพนัธอ์ันดี

สร้าง
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกับผ็
ปกครอง

กองศึกษา

27 โครงการจัดกิจกรรม วนั
เข้าพรรษา,วนัลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
อนุรักษป์ระเพณีไทย

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของครูและเด็ก
ได้ร่วมอนุรักษป์ระเพณี
ไทย

ส่งเสริมใหเ้ด็ก
อนุรักษป์ระเพณี
ไทย

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 228



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

28 โครงการจัดนิทรรศการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
วงักวาง

เพื่อประชาสัมพนั์งาน
กิจกรรมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นวงักวาง

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นวงักวาง

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของจ้านวน
ผู้ร่วมงานพงึพอใจ

ผู้ปกครอง ประ
ชาชน่วไปได้รับทราบ
ถึงงานกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ

กองศึกษา

29 โครงการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพนัธข์องศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ต้าบลบา้นไร่

เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กเกิดการ
เรียนรู้

เด็กนักเรียนมี
พฒันาการที่ดี
สมวยั

กองศึกษา

30 โครงการจัดซื อเคร่ืองเล่น
 สนามเด็กเล่น ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้าบลบา้น
ไร่

เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต้าบลบา้นไร่

250,000      250,000      250,000     250,000      ร้อยละ ของเด็กเกิดการ
เรียนรู้

เด็กนักเรียนมี
พฒันาการที่ดี
สมวยั

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 229



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

31 โครงการปพูื นหอ้งครัว
และพื นที่โรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นวงั
กวาง

เพื่อใหเ้กิดความสะอาด 
เด็กมีความปลอดภยั

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นวงักวาง

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กเกิดมี
ความปลอดภยั

หอ้งครัวมีความ
สะอาด ปลอดภยั

กองศึกษา

32 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นโนนส้าราญ

เพื่อปอ้งกันการขาด
แคลนน ้าด่ืนน ้าใช้ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นโนน
ส้าราญ

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของเด็กมีน ้าด่ืม
น ้าใช้

เด็กมีน ้าด่ืมน ้าใช้
อย่างพอเพยีง

กองศึกษา

33 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นไร่

เพื่อต่อเติมขยายอาคาร
ใหม้ีพื นที่ใช้สอยใหม้าก
ขึ น ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กเกิดมี
ความปลอดภยั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ได้รับการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารให้ดูเรียบร้อย
สวยงาม

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 230



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

34 โครงการก่อสร้างรั วรอบ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นไร่

เพื่อความปลอดภยัของ
เด็กในการท้ากิจกรรม
กลางแจ้ง

รั วรอบศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของเด็กมีความ
ปลอดภยั

เด็กมีความ
ปลอดภยั

กองศึกษา

35 โครงการจัดกิจกรรมวนั
ขึ นปใีหม่

เพื่อใหเ้ด็กได้มกีาร
แลกเปล่ียนของขวัญแล
ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมได้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีเปน็ที่ยอมรับของ
เพื่อนๆ

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของเด็กมีความ
พงึพอใจ

เด็กได้มีการ
แลกเปล่ียนของขวัญ
แลผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

กองศึกษา

36 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก  เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงแนวทางด้าเดินงาน
ของศูนย์และสร้าง
สัมพันธภาพและเกิดความ

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของผู้ปกครอง 
เด็กและครูเกิดความ
เข้าใจต่อกัน

ผู้ปกครองได้ทราบ
ถึงแนวทางด้าเดิน
งานของศูนย์และ
สร้างสัมพนัธภาพ
และเกดิความ
เข้าใจอนัดีต่อกนั

กองศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 231



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

37 โครงการประเมิลผล
นักเรียน

เพื่อเปน็การปรับปรุงและ
แกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนให้
เปน็ไปในทางที่พงึประสงค์
เปน็รายบคุคล

ครูท้าท้าการ
ประเมินผลนักเรียน

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของเด็กมี
พฤติกรรมที่ดีขึ น

เด็กนักเรียนมี
พฤติกรรมที่ดี

กองศึกษา

38 โครงการพฒันา กศน.
ต้าบลใหเ้ปน็ศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติใหก้ับ
ประชาชนต้าบลบา้นไร่

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้
ใหก้ับประชาชนในต้าบล
บา้นไร่

ประชาชนใน
ต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชน
พงึพอใจ

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้

กองศึกษา
(กศน.ต.บา้นไร่)

39 โครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อชุมชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ้าวนั

ประชาชนใน
ต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชน
พงึพอใจ

ส่งเสริมให้ประชาชน
น้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

กองศึกษา
(กศน.ต.บา้นไร่)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 232



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           ตัวชี้วัด        
   ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    
    (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

40 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ใหก้ับนักศึกษาและ
ประชาชนในต้าบลบา้นไร่

เพื่อใหน้ักศึกษา 
ประชาชนมีอาชีพ สร้าง
รายได้

นักเรียนประชาชน
ในต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชน
พงึพอใจ

นักเรียน 
ประชาชน มีอาชีพ
 มีรายได้

กองศึกษา
(กศน.ต.บา้นไร่)

41 โครงการพฒันาการ
เรียนรู้ ระบบ ICT เพื่อ
ชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมัยก้าวทนั
เหตุการณ์

ประชาชนใน
ต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชน
พงึพอใจ

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมัย
ก้าวทนัเหตุการณ์

กองศึกษา
(กศน.ต.บา้นไร่)

รวม 41   โครงการ - - 7,505,000      7,505,000      7,505,000     7,505,000      - - -
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แบบ ผ.01

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

2.5 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาสนใจ
ในการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชนมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนหนัมา
สนใจในการใช้ชีวิต
ความเปน็อยู่ตาม
แนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ส้านักปลัด

2 โครงการตามแนว
พระราชด้าริ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ปฏบิติัตามแนว
พระราชด้าริ

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชนมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนหันมาสนใจ
ในการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการท้าปุ๋ย
ชีวภาพ

เพื่อใหค้วามรู้ใน
การท้าปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อใหป้ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรม

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของประชาชนมี
ความรู้ในการท้าปุ๋ย
ชีวภาพ

ประชาชนหนัมา
ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่ม
มากขึ น

ส้านักปลัด

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย      
  (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 234



แบบ ผ.01

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

2.5 แผนงานการเกษตร

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย      
  (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ

เพื่อใหป้ระชาชน
ใช้ปุ๋ยชีวภาพใน
การท้างานเกษตร

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของประชาชน
หนัมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ประชาชนหนัมา
ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่ม
มากขึ น

ส้านักปลัด

5 โครงการจัดหาเคร่ืองอัดเม็ด
ปุ่ยชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดใช้ใน
การเกษตร

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

300,000      300,000      300,000     300,000      ร้อยละ ของประชาชน
ผลิตปุ๋ยเอง

ประชาชนหนัมา
ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่ม
มากขึ น

ส้านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ใหแ้ก่เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี

เพื่อเพิ่มความรู้
ใหก้ับเกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีใน
การเกษตร

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของประชาชน
หนัมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ

เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
สารเคมรใน
การเกษตร

ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 235



แบบ ผ.01

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

2.5 แผนงานการเกษตร

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย      
  (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

7 โครงการจัดหาเคร่ืองอัดเม็ด
ปุ่ยชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดใช้ใน
การเกษตร

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

300,000      300,000      300,000     300,000      ร้อยละ ของประชาชน
ผลิตปุ๋ยเอง

ประชาชนหนัมา
ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่ม
มากขึ น

อบต.บา้น
ไร่กับ
หน่วยงานอื่น

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ใหแ้ก่เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี

เพื่อเพิ่มความรู้
ใหก้ับเกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีใน
การเกษตร

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของประชาชน
หนัมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ

เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
สารเคมรใน
การเกษตร

อบต.บา้นไร่
กบั
หนว่ยงานอื่น

9 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์บริการใหค้วามรู้ด้าน
การเกษตรองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อเปน็แหล่งให้
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกรในพื นที่
ต้าบลบา้นไร่

ประชาชน 16 หมู่บา้นใน
พื นที่ต้าบลบา้นไร่  หรือ
ประชาชนที่สนใจรวมทั ง
นกัทอ่งเที่ยวที่ต้องการจะ
ศึกษาดูงาน

800,000      800,000      800,000     800,000      ร้อยละ ของผู้เข้ามา
ศึกษามีความพงึพอใจ

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ เกี่ยวกับ
การเกษตร

อบต.บา้นไร่
กบั
หนว่ยงานอื่น

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 236



แบบ ผ.01

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

2.5 แผนงานการเกษตร

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย      
  (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

รวม 9  โครงการ - - 1,350,000      1,350,000      1,350,000     1,350,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 237



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการเฝ้าระวงัและ
สร้างความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติดรวม
พลังเทดิไทอ้งค์ราชันย์

เพื่อเฝ้าระวงัและ
ปอ้งกันยาเสพติด

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
อบต.บา้นไร่

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของประชาชน
ปลอดภยัหา่งไกลจากยา
เสพติด

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

ส้านักปลัด

2 โครงการรนรงค์ การ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

เพื่อป้องกันปัญหา
การแพร่กระจายของ
ยาเสพติดในพื นที่

กลุ่มตัวแทนนักเรียนใน
พื นที่ต้าบลบา้นไร่

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของประชาชน
ปลอดภยัหา่งไกลจากยา
เสพติด

ชุมชนหา่งไกลยา
เสพติด

ส้านักปลัด

3 โครงการซ้อมแผนและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเปน็การซ้อม
แผนการบรรเทา
สาธารณภยั

กลุ่มตัวแทนนักเรียน   
อาสาสมัคร  อปพร.  
พนักงาน อบต.

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละของประชาชน
ได้รับความชวยเหลือที่
รวดเร็วและปลอดภยั

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือที่
รวดเร็วและ
ปลอดภยั

ส้านักปลัด

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 238



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ

เพื่อสนองต่อ
นโยบายแหง่รัฐ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
ตามนโยบายแหง่รัฐ

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละของประชาชนมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการตาม
นโยบายแหง่รัฐ

ส้านักปลัด

รวม 4  โครงการ - - 140,000      140,000      140,000     140,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 239



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส้าคัญต่างๆ เช่น
 ปใีหม่,สงกรานต์

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางช่วง
เทศกาลต่างๆ

จุดบริการ 2 จุด 70,000        70,000         70,000        70,000        ร้อยละ ของอุบติัเหตุใน
พื นที่ลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน

ส้านักปลัด

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปอ้งกันฝ่าย
พลเรือน

เพื่อทบทวน
ความรู้ระเบยีบ
และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั

อปพร.ในพื นที่ต้าบล
บา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของอปพร.มี
ทกัษะความรู้

อปพร.ได้ทบทวน
ความรู้ระเบยีบใน
การปฏบิติังาน

ส้านักปลัด

3 โครงการซักซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อให้ประชาชนมี
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ น

ประชาชน หรือกลุ่ม
ผู้น้านักเรียน ในพื นที่
ต้าบลบา้นไร่

20,000        20,000         20,000        20,000        ร้อยละ ของประชาชน
และผู้น้านักเรียนมี
ความรู้มากขึ น

ประชาชนและผู้น้า
นกัเรียนสามารถ
เตรียมพร้อมกบัภยั
ที่จะเกดิขึ นได้

ส้านักปลัด

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 240



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

4 โครงการซ้อมแผนรับมือ
อุบติัเหตุหมู่

เพื่อฝึกอบรมแผน
รับมืออุบติัเหตให้
บคุลากรของกู้ชีพ 
อบต.บา้นไร่และ
อบต.ใกล้เคียง

กู้ชีพ อบค.บา้นไร่ และ
อบต.ข้างเคียง

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละ ของกู้ชีพมีความรู้
เพิ่มขึ น

บคุลากรกู้ชีพมี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ น

ส้านักปลัด

5 โครงการลดภยั ลดเส่ียง 
เพื่อลดอุบติัเหตุจราจร

เพื่อลดอบุติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
และการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกวิธี

กลุ่มเยาวชน เด็ก 
ภายในต้าบลบา้นไร่

50,000        50,000         50,000        50,000        ร้อยละ ของเยาวชน เด็ก 
เกิดอุบติัเหตุน้อยลง

จ้านวนอุบติัเหตุ
ทางทอ้งถนนลด
น้อยลง

ส้านักปลัด

6 จัดซื อรถบรรทกุน ้า 6 ล้อ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการของ อบต.ใน
การแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งและระงับอคัคีภยั

รถบรรทกุน ้า 6 ล้อ 
จ้านวน 1 คัน

1,175,000      1,175,000      1,175,000     1,175,000     ร้อยละ ของประชาชน
ประสบปญัหาน้อยลง

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
แก้ปญัหาภยัแล้ง
และระงับอัคคีภยั

ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 241



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

รวม 6  โครงการ - - 1,545,000      1,545,000      1,545,000     1,545,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 242



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุด้านการเกษตรและการทอ่งเที่ยว

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบา้นไร่

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวและ
สร้างรายได้ใหก้ับ
ต้าบล

แหล่งทอ่งเที่ยวในเขต
ต้าบลบา้นไร่

400,000      400,000      400,000     400,000      ร้อยละ ของนักทอ่งเที่ยว
มีจ้านวนเพิ่มขึ น

สร้างภาพลักษณ์
และรายได้ใหก้ับ
ต้าบลบา้นไร่

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวนัลอย
กระทงประจ้าต้าบล

เพื่อส่งเสริมสืบ
สานอนุรักษ์
ประเพณีของไทย

ประชาชน 16 หมู่บา้น
ในพื นที่ต้าบลบา้นไร่

200,000      200,000      200,000     200,000      ร้อยละ ของประชาชน
พงึพอใจ

ส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษป์ระเพณี
ของไทย

กองการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ภาษาวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นชาวฮัญกุร

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้ที่สนใจศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นชาว
ฮัญกุร

อาคารชั นเดียวหลังคา
กระเบื องลอนคู่พื นที่ใช้
สอยขนาดไม่น้อยกวา่ 
16 ตร.ม.

100,000      100,000      100,000     100,000      ร้อยละ ของผู้เข้ามา
ศึกษามีความพงึพอใจ

เปน็แหล่งเรียนรู้
ของผู้ที่สนใจศึกษา
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ชาวฮัญกรุ

กองการศึกษา

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 243



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุด้านการเกษตรและการทอ่งเที่ยว

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

4 โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนต้าบลบา้นไร่

300,000      300,000      300,000     300,000      ร้อยละของจ้านวน
ประชาชนหา่งไกลยาเสพ
ติดลดน้อยลง

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด

กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธอ์้าเภอ
เทพสถิต

เพื่อส่งเสริมให้
ทอ้งถิ่นมี
ความสัมพนัธก์ับ
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป  ผู้น้า
หมู่บา้น  ในต้าบลบา้น
ไร่และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

150,000      150,000      150,000     150,000      ร้อยละการประสานงาน
ระหว่างประชาชนและ
ท้องถิ่นมีความสะดวกคลอง
ตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ น

ประชาชนมี
ความสัมพนัธก์ับ 
อปท.มากยิ่งขึ น

กองการศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอลบา้นไร่คัพ

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนในต้าบล
บา้นไร่ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ

เยาวชนในต้าบลบา้นไร่
 ที่มีความสามารถ
แสดงออกทางด้านกีฬา
ฟตุบอล

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละประชาชน       มี
ความพงึพอใจ

เยาวชนในต้าบล
บา้นไร่ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ

กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 244



แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุด้านการเกษตรและการทอ่งเที่ยว

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

             ตัวชี้วัด       
      ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย      

  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.2  บญัชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วน้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

7 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาฟตุบอล
ไทยคัพมหกรรมกีฬา
ทอ้งถิ่นอ้าเภอเทพสถิต

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถ

เยาวชนในต้าบลบา้นไร่
 ที่มีความสามารถ
แสดงออกทางด้านกีฬา
ฟตุบอล

30,000        30,000         30,000        30,000        ร้อยละประชาชน      มี
ความพงึพอใจ

เยาวชนในต้าบล
บา้นไร่ได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ

กองการศึกษา

รวม 7  โครงการ - - 1,210,000      1,210,000      1,210,000     1,210,000      - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 245



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

1 อุดหนุนอาหาร
กลางวนัส้าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้าบล
บา้นไร่

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านไร่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต้าบลบา้นไร่ จ้านวน
 5 ศูนย์

1,100,000   1,100,000    1,100,000   1,100,000    ร้อยละ ของเด็กได้มี
อาหารกลางวนัที่มี
ประโยชน์รับประทาน

นักเรียนมีอาหาร
กลางวนัที่มี
ประโยชน์รับ
ประธาน

กองการศึกษา ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ต้าบลบา้น
ไร่

2 อุดหนุนอาหาร
กลางวนัส้าหรับ
โรงเรียน (สพฐ) ใน
ต้าบลบา้นไร่

เพื่ออดุหนนุอาหาร
กลางวันส้าหรับ
โรงเรียน(สพฐ)ใน
เขตต้าบลบา้นไร่

โรงเรียน (สพฐ) 11 
โรงเรียน ในต้าบล
บา้นไร่

7,000,000   7,000,000    7,000,000   7,000,000    ร้อยละ ของเด็กได้มี
อาหารกลางวนัที่มี
ประโยชน์รับประทาน

นักเรียนมีอาหาร
กลางวนัที่มี
ประโยชน์รับ
ประธาน

กองการศึกษา โรงเรียน สพฐ.
ในต้าบลบา้นไร่

3 อุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์
อ้าเภอเทพสถิต

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
และมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

พนักงานต้าบลบา้นไร่
 และอ้าเภอเทพสถิต

150,000     150,000      150,000     150,000      ร้อยละ ของประชาชน
ได้รับความพงึพอใจ

พนักงานมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ
 และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา อ้าเภอเทพสถิต

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 246



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 อดุหนนุคณะกรรมการ
กฬีาหมู่บา้นในการ
แข่งขันกฬีาต้านยาเสพ
ติด

ส่งเสริมใหพ้นกังาน
มคีวามสามคีัในหมู่
คณะ และมสุีขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

ประชาชนในเขต
ต้าบลบา้นไร่

176,000     176,000      176,000     176,000      ร้อยละ ของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ได้รับเงินอุดหนุน

พนักงานมีความ
สามัคีในหมู่คณะ 
และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
หมู่บา้น

5 อุดหนุนการแข็งขัน
กีฬานักเรียนในเขต
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนในเขต
ต้าบลบา้นไร่

นักเรียนในเขตต้าบล
บา้นไร่

50,000     50,000      50,000     50,000      ร้อยละ ของนักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนในต้าบล
บา้นไร่มีความ
สามัคคี

กองการศึกษา โรงเรียน สพฐ.
ในต้าบลบา้นไร่

6 อุดหนุนโครงการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
ใหก้ับหมู่บา้นภายใน
ต้าบลบา้นไร่

เพื่อให้ อสม.ประจ้า
หมู่บ้านมีความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของตนเพิ่มมากขึ น

อสม.ทั ง 16 หมู่บา้น
ในต้าบลบา้นไร่  
หมู่บา้นละ  7,500 
 บาท

120,000     120,000      120,000     120,000      ร้อยละ ของ อสม.ได้
ความรู้เพิ่มมากขึ น

 อสม.ประจ้า
หมู่บา้นมคีวามรู้
เกี่ยวกบังานใน
หนา้ที่ของตนเพิ่ม
มากขึ น

ส่วนสาธารณสุข อสม.ต้าบล
บา้นไร่

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 247



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 อดุหนนุโครงการบรูณา
การปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
ระดับพื นที่เปา้หมาย

เพื่อลดปญัหายา
เสพติดในพื นที่
อ้าเภอเทพสถิต

ประชาชนในเขต
อ้าเภอเทพสถิต

30,000     30,000      30,000     30,000      ร้อยละ ของ
ประชาชนหา่งไกล
จากยาเสพติด

ยาเสพติดในพื นที่
อ้าเอเทพสถิต
ลดลง

ส้านักปลัด อ้าเภอเทพสถิต

8 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพธิแีละ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการจัด
งานรัฐพธิต่ีางๆ
ของอ้าเภอ

อ้าเภอเทพสถิต 5,000       5,000        5,000       5,000        ร้อยละ ของอ้าเภอ
ได้รับเงินอุดหนุน

สนับสนุน
กิจกรรมการจัด
งานรัฐพธิต่ีางๆ
ของอ้าเภอ

ส้านักปลัด อ้าเภอเทพสถิต

9 อุดหนุนโครงการงาน
ประจ้าปเีจ้าพอ่พระ
ยาแล จังหวดัชัยภมูิ

เพื่อน้าไปสนบัสนนุ
การจัดงานประจ้าปี
เจ้าพอ่พระยาแล 
จังหวัดชัยภมูิ

อ้าเภอเทพสถิต 30,000     30,000      30,000     30,000      ร้อยละ ของอ้าเภอ
ได้รับเงินอุดหนุน

สนับสนุนการจัด
งานประจ้าปเีจ้า
พอ่พระยาแล 
จังหวดัชัยภมูิ

ส้านักปลัด อ้าเภอเทพสถิต

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 248



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 อุดหนุนโครงการ
ทอ้งถิ่นทอ้งที่สามัคคี
ร่วมใจ

เพื่อจัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสร้าง
การท้างานร่วมกัน
เป็นทีมระหว่างส่วน
ราชการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองอ้าเภอเทพ
สถิต

10,000     10,000      10,000     10,000      ร้อยละ ของอ้าเภอ
ได้รับเงินอุดหนุน

บุคลากรส่วนท้องถิ่น
และท้องที่มีความรัก 
สมัครสมานสมัคคี มี
การท้างานร่วมกัน
เป็นเครือข่าย
สามารถบูรณาการ

ส้านักปลัด อ้าเภอเทพสถิต

11 อดุหนนุโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมลูข่าวสารการ
จัดซื อจัดจ้าง ของ 
อปท.ระดับอ้าเภอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานของ
ศูนย์ฯ และประชาชน
ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวะตะแบก

25,000     25,000      25,000     25,000      ร้อยละ ของ อบต.วะ
ตะแบกได้รับเงิน
อุดหนุน

การด้าเนนิการของ
ศูนย์จัดซื อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น

ส้านักปลัด อบต.วะตะแบก

12 อดุหนนุคณะกรรมการ
แต่ละหมู่บา้นในการจัด
งานประเพณีส้าคัญต่างๆ

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
ส้าคัญต่างๆ

กรรมการหมู่บา้น ทั ง
 16  หมู่บา้น

240,000     240,000      240,000     240,000      ร้อยละ ของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ได้รับเงินอุดหนุน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษป์ระเพณี
และวฒันธรรม

กองการศึกษา คกก.หมู่บา้น

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 249



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้นโครงการแห่
ดอกผึ งของชาวญัฮกุร
 หมู่ 1,11,และ หมู่ที่

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

หมู่ที่ 1,11,13 50,000     50,000      50,000     50,000      ร้อยละ ของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ได้รับเงินอุดหนุน

ประชาชนใน
หมู่บา้นมีความ
ส้านึกรักประเพณี
ของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา คกก.หมู่บา้น

14 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้นในการจัดงาน
ประเพณีบญุศาลเจ้าพอ่
ขุนหมื่น

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษป์ระเพณี
ดั งเดิมใหสื้บทอด
ต่อไป

คณะกรรมการหมู่บา้น 50,000     50,000      50,000     50,000      ร้อยละ ของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ได้รับเงินอุดหนุน

ส่งเสริมการ
อนุรักษป์ระเพณี
ดั งเดิมใหสื้บทอด
ต่อไป

กองการศึกษา คกก.หมู่บา้น

15 อดุหนนุอ้าเภอเทพสถิต
ในการจัดงานวันส้าคัญ
ทางศาสนา วันนกัขัต
ฤกษ ์งานรัฐพธิีต่างๆ

เพื่ออุดหนุนอ้าเภอ
เทพสถิตในการจัด
งานวันส้าคัญทาง
ศาสนา วันนักขัตฤกษ์
 งานรัฐพิธีต่างๆ

อ้าเภอเทพสถิต 5,000       5,000        5,000       5,000        ร้อยละ ของอ้าเภอ
ได้รับเงินอุดหนุน

อ้าเภอเทพสถิต
ได้รับการอดุหนนุ
งบประมาณในการ
จัดงานวันส้าคัญ
ต่างๆ

ส้านักปลัด อ้าเภอเทพสถิต

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 250



แบบ ผ.02

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

2.4 แผนงานการศึกษา

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

             ตัวชี้วัด    
         ( KPI )

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย    

    (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 อดุหนนุหนว่ยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนอนั
เปน็ประโยชนต่์อ
ประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชนสู์งสุด

หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน

300,000     300,000      300,000     300,000      ร้อยละ ของเงินที่
อุดหนุนไปเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ส้านักปลัด หน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กร
เอกชน

17 อุดหนุนโครงการการ
จัดงานเทศกาล
ทอ่งเที่ยวดอก
กระเจียวงาม

เพื่อสนบัสนนุ
หนว่ยงานที่
ปฏบิติังานอนัเปน็
สาธารณประโยชน์

อ้าเภอเทพสถิต 50,000     50,000      50,000     50,000      ร้อยละ ของจ้านวน
นักทอ่งเที่ยว
ประทบัใจและกลับมา
อีก

นกัทอ่งเที่ยวที่มา
เที่ยวมคีวาม
ประทบัใจและ
อยากกลับมาเที่ยว
อกี

กองการศึกษา อ้าเภอเทพสถิต

18 อุดหนุนการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค  สาขา
บ้าเหน็จณรงค์

เพื่ออดุหนนุ
หนว่ยงานที่ปฏบิติั
อนัเปน็สาธารณะ
ประโยชน์

การไฟฟา้  สาขา
บ้าเหน็จณรงค์

2,000,000   2,000,000    2,000,000   2,000,000    ร้อยละ ของประชาชน
ได้รับความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ส้านักปลัด ไฟฟา้
บ้าเหน็จณรงค์

รวม 18  โครงการ - - 11,391,000     9,391,000   9,391,000       9,391,000    - - -

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 251



แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายเทพพนา  
ต้าบลบ้านไร่  เชื่อม  
บ้านน ้าลาด  ต้าบลนา
ยางกลัก  อ้าเภอเทพสถติ
 จงัหวัดชัยภูมิ

1.เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วยความ
สะดวก  รวดเร็ว 2.
ประชาชนสามารถ
ขนส่งสิ นค้าทาง
การเกษตรได้สะดวก
ขึ น

ถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  6 ม.
  หนา 0.15  ม. 
 ยาว  12  
กิโลเมตร

72,000,000   72,000,000   72,000,000   72,000,000   1.  ลดปริมาณรถติด
ในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวดอกกระเจียว
บาน ร้อยละ 80         
 2.ประชาชนมีความพงึ
พอใจในการใช้ถนน
เชื่อมระหวา่งต้าบล

1.ท้าได้ถนนที่
มาตราฐาน  และใช้
เปน็เส้นทาง
ทอ่งเที่ยวสู่ทุ่งดอก
กระเจียว     2.
ระบายรถของ
นกัทอ่งเที่ยวได้เปน็
จ้านวนมาก

อบจ.ชัยภูมิ

รวม 1  โครงการ - - 72,000,000       72,000,000       72,000,000       72,000,000       - - -

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา           ตัวชี้วัด         
   (KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่  252



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายคุ้มหนองมน-
วดัวงัยาว) หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล.
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมีพื นที่ 
คสล. 2,000 ตร.ม.

980,000      980,000     980,000      980,000     1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

2 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.(ทา่ล่างฝายยาง
เกาะ) หมู่ที่ 1

เพื่อใหไ้ด้ฝายกัก
เก็บน ้าที่ได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง  4.00  ม. 
ยาว  15.00  ม. สูง  
1.50  ม.

1,500,000      1,500,000     1,500,000       1,500,000     1.ร้อยละของประชาชนที่
ได้ใช้ประโยชน์   2. ร้อย
ละของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมี
ฝายที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (ไร่นายวรัิตน์ หวงั
ทรัพย์) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดลอกฝาย  ขนาดกวา้ง
  1.00 ม.  ยาว  
15.00 ม.  สูง  1.50 
 ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 253



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

4 โครงการปรับปรุงฝาย
หนิทิ งเหนืออ่างปรก
ใหญ่หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

สันฝายกวา้ง  2.00  ม.
 สูง 2.00  ม. ยาว  
15.00 ม.

375,000      375,000     375,000         375,000     1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายโนนส้าราญ-
บา้นโคกกระเบื องไห) 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล.
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 5,570  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมีพื นที่ 
คสล. 22,280 ตร.ม.

5,500,000   2,000,000  2,000,000   2,000,000  1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก           
2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ    3.ร้อยละที่
อุบติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

6 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง  4.00 ม.  
ยาว  15.00  ม.     สูง
  1.50  ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 254



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

7 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ(คลองบา้นพี่
น้อย)หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดลอกคลอง   ขนาด
กวา้ง   15.00  ม. ยาว
  400  ม. ลึก 2.00  ม.

354,000        354,000       354,000        354,000       1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

8 โครงการก่อสร้างฝาย
ทดน ้าคลองวงัอ้ายโพธิ ์
หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ก่อสร้างฝายทดน ้า   
ขนาดกวา้ง 1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง 
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าวงัตาเทพ หมู่ที
 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ขนาดกวา้ง   1.00  ม. 
  ยาว  15.00  ม.  สูง 
 1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 255



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

10 โครงการขุดลอกฝายวงั
อ้ายคง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดลอกคลอง  ขนาด
กวา้ง  15.00 ม.  ยาว
 1,818  ม. ลึก  2.00
 ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

11 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

12 โครงการขุดลอกฝายวงั
อ้ายคง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

354,000        354,000       354,000        354,000       1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 256



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายวงัอ้ายคง-วงั
ตาเทพ) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล.
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมีพื นที่ 
คสล. 2,000 ตร.ม.

980,000      980,000     980,000      980,000     1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

14 โครงกาก่อสร้างฝาย  น ้า
ล้น (หนิดาด) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ขนาดกวา้ง 1.00  ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.050  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าเพื่อการเกษตร
 หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ขนาดกวา้ง 1.00  ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.050  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 257



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายโนนสวรรค์
เก่า) หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล.
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมีพื นที่ 
คสล. 2,000 ตร.ม.

980,000      980,000     980,000      980,000     1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

17 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพชืผลทางการ
เกษตร (ภายในหมู่บา้น)
 หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีลานตาก
พชืผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตราฐาน

พื นที่  คสล. 1,600  ม.
  หนา   0.10  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีลาน
ตากพชืผลทางการ
เกษตรที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (พอ่ใหญ่จันทร์) หมู่ที่
 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 258



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

19 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

20 โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บา้น 
(กาลักน ้าหว้ยซับแล้ง)
หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ระยะทาง 3 กิโลเมตร  
 พร้อมสายและอุปกรณ์
ติดตั ง

3,000,000     3,000,000    3,000,000     3,000,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

21 โครงการสร้างฝายชะลอ
น ้าวงัแร่ (ซับแล้ง) หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้ใน
ระยะเวลาที่นาน

ขนาดกวา้ง  4.00  ม. 
 ยาว  15.00  ม.  สูง 
 2.00  ม.

1,600,000      1,600,000     1,600,000       1,600,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้ใน
ระยะเวลาที่นาน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 259



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนองใหญ่-
อุทยานแหง่ชาติปา่หนิ
งาม (คู่ขนาน)  หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  5.00ม.ยาว 
 1,770  ม.หนา 0.15  
ม. หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
 8,500 ตร.ม.

4,500,000       -  -  - 1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

23 โครงการก่อสร้างฝายกัก
เก็บน ้า (คลองซับสะเล
เต) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีน ้าใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

ขนาดกวา้ง  4.00 ม.  
ยาว   15.00 ม.  สูง  
2.00  ม.

1,600,000      1,600,000     1,600,000       1,600,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพยีง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (คลองตาสาน)  หมู่ที่
  10

เพื่อใหไ้ด้ฝายน ้า
ล้นที่ได้มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนได้
ใช้น ้า  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ   3.
ร้อยลของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตดีขึ น

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับผลผลิตมากขึ น 
 2.ท้าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 260



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

25 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (ไร่ตาเปยีก)  หมู่ที่  
10

เพื่อใหไ้ด้ฝายน ้า
ล้นที่ได้มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนได้
ใช้น ้า  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ   3.
ร้อยลของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตดีขึ น

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับผลผลิตมากขึ น 
 2.ท้าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ น

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (คลองพริกม้า) หมู่ที่
 10

เพื่อใหไ้ด้ฝายน ้า
ล้นที่ได้มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนได้
ใช้น ้า  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ   3.
ร้อยลของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตดีขึ น

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับผลผลิตมากขึ น 
 2.ท้าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ น

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (คลองตะเพยีน)  
หมู่ที่  10

เพื่อใหไ้ด้ฝายน ้า
ล้นที่ได้มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนได้
ใช้น ้า  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ   3.
ร้อยลของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตดีขึ น

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับผลผลิตมากขึ น 
 2.ท้าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 261



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

28 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟสัติกก์(บา้นเท
พนา-น ้าลาด)หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนแอสฟสัติกก์  
ขนาดกวา้ง  6.00  ม.
หนา  0.04  ม. ยาว 
5,000  ม.

25,000,000    25,000,000   25,000,000     25,000,000   1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก   2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

29 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น (คลองผักหนาม) หมู่
ที่ 10

เพื่อใหไ้ด้ฝายน ้า
ล้นที่ได้มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1.ร้อยละของประชาชนได้
ใช้น ้า  2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ   3.
ร้อยลของเกษตรกรที่ได้ผล
ผลิตดีขึ น

1.ท้าใหป้ระชาชน
ได้รับผลผลิตมากขึ น 
 2.ท้าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ น

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (บา้นเทพ
พนา-บา้นโคกสะอาด) 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

ขนาดกวา้ง  6.00 ม.  
ยาว   12,000  ม.  
หนา   0.04  ม.

1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ   
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

ได้ถนนที่ได้มาตราฐาน กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 262



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

31 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้น(ทางลาดหนิดาด) 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้ได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภค  
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  1.00 ม.  
ยาว  15.00 ม.  สูง  
1.50  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้ได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภค  
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

32 โครงการขุดลอกคลอง
ซับตะเคียน หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดลอกคลอง  ขนาด
กวา้ง   15.00   ม.  
ยาว  400   ม.         
ลึก   2.00 ม.

354,000         354,000.00   354,000.00     354,000.00   1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

33 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

1,600,000      1,600,000     1,600,000       1,600,000     1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

34 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้นบา้นสวนสวรรค์     
หมู่ที่  12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้ได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภค  
อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง  4.00 ม. 
ยาว  15.00 ม. สูง  
2.00 ม.

1,600,000      1,600,000     1,600,000       1,600,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้ได้มีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภค  
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างลาน
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร  หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีลานตาก
พชืผลทาง
การเกษตรที่ได้
มาตราฐาน

พื นที่  คสล. 1,600  ม.
  หนา   0.10  ม.

500,000      500,000     500,000      500,000     1. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มีลาน
ตากพชืผลทางการ
เกษตรที่ได้มาตราฐาน

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 264



แบบ ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา        ตัวชี้วัด       (KPI)

37 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล.หมู่ที่ 14 (2 แหง่)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.  
ยาว  15.00  ม.  สูง  
2.00 ม.

1,600,000     1,600,000    1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของประชาชน
ที่พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

38 โครงการขุดลอกสระน ้า
(ตะวนัตก,ตะวนัออก
บา้น)หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดสระน ้า  ขนาดกวา้ง 
 15.00 ม.  ยาว  300
  ม. ลึกเฉล่ีย  2.00 ม.

264,000        264,000       264,000        264,000       1.ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าใหป้ระชาชนมีน ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

จงัหวัดชัยภูมิ

39 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(สายบา้นวงั
ใหม-่บา้นเทพอวยชัย)
หมู่ที่ 16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ขนาดกวา้ง  8.00  ม. 
หนา 0.04  ม.  ยาว  
1,470  ม.

5,000,000     5,000,000    5,000,000     5,000,000    1.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึพอใจ    
3.ร้อยละที่อบุติัเหตุลดลง

1.ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท้าใหล้ดอุบติัเหตุ

จงัหวัดชัยภูมิ

รวม  39  โครงการ 47,618,000    43,118,000   43,118,000    43,118,000   

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 265



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 314 34,032,000    314          32,932,000     314       32,732,000     314         32,732,000     314         132,428,000     

รวม 314 34,032,000.00      314            32,932,000.00      314         32,732,000.00      314           32,732,000.00         314        132,428,000          

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 10,430,000    6 10,430,000     6 10,430,000     6 10,430,000     6 41,720,000       

2.2 แผนงานสาธารณสุข 11 2,190,000       11 2,190,000       11 2,190,000       11 2,190,000       11 8,760,000         

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5,000              1 5,000              1 5,000              1 5,000              1 20,000              

2.4 แผนงานการศึกษา 41 7,485,000       41 7,485,000       41 7,485,000       41 7,485,000       41 29,940,000       

2.5 แผนงานการเกษตร 1 200,000         1 200,000          1 200,000          1 200,000          1 800,000            

รวม 60 20,310,000        60 20,310,000         60 20,310,000         60 20,310,000        60 81,240,000      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน / สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย -                    

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 266



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)

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 2 60,000            2 60,000            2 60,000            2 60,000            2

240,000            

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 1,545,000       6 1,545,000       6 1,545,000       6 1,545,000       6
6,180,000         

รวม 8 1,605,000      8 1,605,000       8 1,605,000       8 1,605,000       8 6,420,000        

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทนุด้านการเกษตรและ
การทอ่งเที่ยว -                    

4.1 แผนงานการเกษตร 4 550,000         4 550,000          4 550,000          4 550,000          4 2,200,000         

4.2 แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ 2 600,000         2 600,000          2 600,000          2 600,000          2

2,400,000         

รวม 6 1,150,000      6 1,150,000       6 1,150,000       6 1,150,000       6 4,600,000        

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ -                    

5.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 1 100,000         1 100,000          1 100,000          1 100,000          1

400,000            

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 267



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)

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

รวม 1 100,000         1 100,000          1 100,000          1 100,000         1 400,000           

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิ
ปญัญาทอ้งถ่ิน -                    

6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 4 700,000         4 700,000          4 700,000          4 700,000          4

2,800,000         

รวม 4 700,000         4 700,000          4 700,000          4 700,000         4 2,800,000        

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร -                    

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 122,000         1 122,000          1 122,000          1 122,000          1 488,000            

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 1,175,000       10 1,175,000       10 1,175,000       10 1,175,000       10 4,700,000         

รวม 11 1,297,000      11 1,297,000       11 1,297,000       11 1,297,000       11 5,188,000        

รวมทั้งสิ้น 404 59,194,000.00      404 58,094,000.00    404 57,894,000.00      404 57,894,000.00      404 233,076,000    

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 268



แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ
ประชาชนในช่วง
ฤดูแล้ง

รถบรรทกุน ้า 6 ล้อ   
ขนาดบรรจุไม่น้อยกวา่
 800,000  ลิตร 
จ้านวน  1  คัน

3,500,000      3,500,000      3,500,000     3,500,000     ส้านักปลัด

2 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถ
ท้าปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
เองได้

เคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ย   
จ้านวน  1  เคร่ือง

300,000      300,000      300,000     300,000      ส้านักปลัด

3 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อบรรเทาและ
แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้น ้า

เคร่ืองสูบน ้าอัตโนมัติ 
5.5 แรง จ้านวน 2 ตัว

50,000        50,000         50,000        50,000        ส้านักปลัด

4 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อบรรเทาและ
แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้น ้า

เคร่ืองสูบน ้าอัตโนมัติ 
10 แรง จ้านวน 1 ตัว

80,000        80,000         80,000        80,000        ส้านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

วัตุประสงค์ประเภท

บญัชีคุรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่

ที่ แผนงาน หมวด
         เปา้หมาย       

   (ผลผลิตของ
คุรุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 269



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

5 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อบรรเทาและ
แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้น ้า

เคร่ืองสูบน ้าบาดาล 
1.5 แรง จ้านวน 4 ตัว

30,000        30,000         30,000        30,000        ส้านักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อน้ามาใช้
ปฏบิติังานใน
องค์กร

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ้านวน  3   เคร่ือง

32,000        16,000         -              -              ส้านักปลัด 2 
กองคลัง 1

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อน้ามาพมิพ์
เอกสาร

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
จ้านวน 2 เคร่ือง

17,000        -               17,000        -              ส้านักปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เต้นท ์โต๊ะ และเก้าอี 100,000      100,000      100,000     100,000      ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 270



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

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เคร่ืองปริ นเตอร์ 17,000        17,000         17,000        17,000        ส้านักปลัด

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

เพื่อสะดวกในการ
ออกประชุม
ประชาคมใน
หมู่บา้นหรือนอก
พื นที่

ตู้ล้าโพงอเนกประสงค์ 35,000        35,000         35,000        35,000        ส้านักปลัด

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

โต๊ะท้างาน  จ้านวน  3 
 ตัว

16,500        16,500         16,500        16,500        ส้านักปลัด

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เก้าอี  รับแขก  จ้านวน 
 1  ชุด

30,000        30,000         30,000        30,000        ส้านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 271



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

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

ตู้เย็น  จ้านวน  1  
เคร่ือง

50,000        50,000         50,000        50,000        ส้านักปลัด

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ส้ารองไฟ
ใหก้ับเคร่ืองคอมฯ
 ขณะเคร่ืองดับ

เคร่ืองส้ารองไฟฟา้  
ขนาด  800 VA 
จ้านวน 1 เคร่ือง

3,200          3,200           3,200          3,200          กองคลัง

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
พนักงาน

เก้าอี  จ้านวน  1 ตัว 1,900          1,900           1,900          1,900          กองคลัง

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อจัดเก็บ
เอกสารประจ้าปี

ตู้เก็บเอกสาร จ้านวน 
20 ตู้

22,500        22,500         22,500        22,500        กองคลัง

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 272



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

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อพมิพเ์อกสาร
ต่างๆ

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
 สี  จ้านวน 1 เคร่ือง

17,000        17,000         17,000        17,000        กองคลัง

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
พนักงาน

โต๊ะท้างาน  จ้านวน 1 
ตัว

6,500          6,500           6,500          6,500          กองคลัง

19 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เคร่ืองปริ นเลเซอร์สี  
จ้านวน 1  เคร่ือง  
เคร่ืองปริ นเลเซอร์ขาว
ด้า  จ้านวน 1 เคร่ือง

25,000        25,000         25,000        25,000        กองช่าง

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อให้ครูและ
นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภัคดี ต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

เสาธง จ้านวน 2 เสา 100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 273



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

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา แสดงออกถึงชื่อ
ของหน่วยงาน

ปา้ยชื่อหน่วยงาน 
จ้านวน 2 ปา้ย

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

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อปอ้งกันแมลง
อันตรายใหก้ับเด็ก
เล็ก

มุ้งลวด ศพด.บา้นหนอง
ใหญ,่บา้นวงักวาง

100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรี เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ใหก้บัเด็กเล็กใหม้ี
ความรู้ความสามารถ
ในการใช้เคร่ืองดนตรี

เคร่ืองดนตรี จ้านวน 
14 รายการ

100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ้านวน 7 เคร่ือง

112,000      112,000      112,000     112,000      กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 274



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

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท้างาน

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
 สี  จ้านวน 5 เคร่ือง

85,000        85,000         85,000        85,000        กองการศึกษา

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อปอ้งกันการ
ศูนย์เสียข้อมูลให้
มีความปลอดภยั
ในการท้างาน

เคร่ืองส้ารองไฟฟา้  
ขนาด  800 VA

85,000        85,000         85,000        85,000        กองการศึกษา

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่มทกัษะการ
เรียนใหก้ับเด็กเล็ก

ทวี ีLED ขนาด 40 '' 30,000        30,000         30,000        30,000        กองการศึกษา

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่มทกัษะการ
เรียนใหก้ับเด็กเล็ก

ทวี ีLED ขนาด 32 '' 
จ้านวน 2 เคร่ือง

26,000        26,000         26,000        26,000        กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 275



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

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อเพิ่มทกัษะการ
เรียนใหก้ับเด็กเล็ก

เคร่ืองเล่น DVD จ้านวน
 3 เคร่ือง

15,000        15,000         15,000        15,000        กองการศึกษา

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อจัดเก็บ
เอกสารประจ้าปี

ตู้เก็บเอกสาร กระจกสูง
 จ้านวน 9 ตู้

49,500        49,500         49,500        49,500        กองการศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
จ้านวนพนักงาน

โต๊ะท้างาน  จ้านวน 3 
ตัว

49,500        49,500         49,500        49,500        กองการศึกษา

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
จ้านวนพนักงาน

เก้าอี  จ้านวน 3 ตัว 5,700          5,700           5,700          5,700          กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่                 276



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

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
โต๊ะรับประทาน
อาหารอย่างเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

โต๊ะรับประธานอาหาร
ส้าหรับเด็กพร้อมเก้าอี 

100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

34 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้มี
เตียงพญาบาลยาม
เจ็บไข้

เตียงปฐมพยาบาล 100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

35 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพื่อใหศู้นย์พฒันา
เด็กเล็กได้มีเตา
แก๊สไวท้้ากับข้าว
ใหเ้ด็กเล็กได้ทาน

เตาแก๊ส 100,000      100,000      100,000     100,000      กองการศึกษา

36 แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร
ประจ้าปี

ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน 
จ้านวน 2 ตู้

4,500          4,500           4,500          4,500          กองสวสัดิการ
สังคม
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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

37 แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
จ้านวนพนักงาน

โต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว 6,500          6,500           6,500          6,500          กองสวสัดิการ
สังคม

38 แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใหพ้นักงานได้
มีเก้าอี นั่งในการ
ปฏบิติังาน

เก้าอี มีพนักพงิ จ้านวน 
3 ตัว

5,700          5,700           5,700          5,700          กองสวสัดิการ
สังคม

39 แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ถูกต้องแม่นย้า

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ้านวน 3 ชุด

48,000        48,000         48,000        48,000        กองสวสัดิการ
สังคม

40 แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ส้ารองไฟฟา้
ในการส้ารอง
ข้อมูลใน
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองส้ารองไฟฟา้
จ้านวน 3 เคร่ือง

3,200          3,200           3,200          3,200          กองสวสัดิการ
สังคม
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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

41 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร
ประจ้าปี

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 
จ้านวน 2 ตู้

4,500          4,500           4,500          4,500          กองสาธารณสุข

42 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการออก
รายงานเอกสาร

เคร่ืองปริ นเตอร์  
จ้านวน 1 เคร่ือง

17,000        17,000         17,000        17,000        กองสาธารณสุข

43 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ส้ารองไฟฟา้
ในการส้ารอง
ข้อมูลใน
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองส้ารองไฟฟา้
จ้านวน 1 เคร่ือง

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

44 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อปอ้งกัน
โรคติดต่อใน
หมู่บา้นและชุมชน

เคร่ืองพน่ละอองฝอย 
จ้านวน 2 เคร่ือง

200,000      200,000      200,000     200,000      กองสาธารณสุข

5,912,700       5,879,700       5,880,700      5,863,700       -รวม
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