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ส่วนที่ 3   
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมือง
น่าอยู ่

ด้านบริการชุมชน แผนงานเคหะและชมุชน กองช่าง สำนักปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา           
ด้านคุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการดำเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการเกษตร     
แผนงานสวัสดิการสังคม
แผนงานการศึกษาฯ       
แผนงานเคหะและชมุชน 
แผนงานสาธารณสุข     
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กองสาธารณสุขฯ 
 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชมุชน 
แผนงานการศึกษา 

สำนักปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว  

ด้านบริการชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานเคหะและชมุชน 
 

กองการศึกษาฯ 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
  

การนำแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปสู่การปฏิบัต ิ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน(ต่อ) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารระบบราชการ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการดำเนินงาน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ  
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 
 

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บ้านเมอืงน่าอยู ่

 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 165 23,017,318 221 35,370,384 305 98,296,040 259 77,884,105 197 59,747,184 1147 294,315,031 

รวม 165 23,017,318 221 35,370,384 305 98,296,040 259 77,884,105 197 59,747,184 1147 294,315,031 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

          
  

1. แผนงานการเกษตร 29 1,450,000 35 1,720,000 36 1,210,000 36 1,150,000 36 1150000       172     6,680,000 

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 32 12,710,000 32 12,710,000 32 14,880,000 32 14,880,000 32 14,880,000       160    70,060,000 

3.แผนงานการศึกษา 33 3,906,000 33 3,906,000 34 3,906,000 32 3,906,000 34 3,906,000       166    19,530,000 

4.แผนงานเคหะและชุชน 8 3,850,000 8 3,850,000 8 3,850,000 8 3,850,000 8 3,850,000         40   19,250,000 

5 .แผนงานสาธารณสขุ 34 3,055,000 34 3,055,000 34 3,055,000 34 3,055,000 34 3,055,000       170    15,275,000  

6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000           5     3,000,000 

รวม       137  25,571,000       143  25,841,000       145  27,501,000       143 27,441,000       145  7,441,000       713  133,795,000 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการ
รักษาความสงบเรยีบร้อย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 70 
8,625,000 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 

รวม 16   1,825,000         16     1,825,000          16   1,825,000         16     1,825,000         16   1,825,000 80      9,125,000 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

            

4.1 แผนงานการเกษตร 9 350,000 9 350,000 9 350,000 9 350,000 9 350,000 45 1,750,000 

4.2 แผนงานสาธารณสุข 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 75 6,150,000 

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 6 706,000 6 706,000 6 706,000 18 2,118,000 

4.4 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม         24   1,580,000         24    1,580,000          31   2,336,000         31     2,336,000         31  2,336,000        141     10,168,000  
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณแีละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

10 650,000 10 650,000 10 650,000 10 650,000 10 650,000 
        50       3,250,000 

รวม         10       650,000          10      650,000         10     650,000          10     650,000          10     650,000          50       3,250,000 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

            

6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 20 1,100,000 

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000 25 3,000,000 

6.3 แผนงานเคหะละชุมชน 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 10 6,500,000 

รวม         11   2,120,000         11    2,120,000          11   2,120,000         11  2,120,000         11  2,120,000         55     10,600,000  
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
การบริหารระบบราชการ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 37 7,750,000 37 8,800,000 37 16,772,000 37 9,000,000 37 9,000,000 185 51,322,000 

7.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

0 0 0 0 5 330,000 5 220,000 5 220,000 15 770,000 

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 16 3,730,000 16 3,730,000 16 3,730,000 16 3,730,000 16 3,730,000 80 18,650,000 

7.5 แผนงานการศึกษา 14 3,280,000 14 3,280,000 14 3,280,000 14 3,280,000 14 3,280,000 70 16,400,000 

7.6 แผนงานการเกษตร 11 2,320,000 11 2,320,000 11 2,320,000 11 2,320,000 11 2,320,000 55 11,600,000 

7.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 2,880,000 6 2,880,000 6 2,880,000 6 2,880,000 6 2,880,000 30 14,400,000 

7.8 แผนงานสาธารณสุข 15 4,310,000 15 4,310,000 15 4,310,000  4,310,000  4,310,000 45 21,550,000 

รวม         99   4,270,000       100   25,620,000       105 33,922,000         90   26,040,000         90  26,040,000 484 135,892,000 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์:เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี/ การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู ่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 1 (แยกนาตาดวน - 
หนองสะแก) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00ม. ยาว 800 
ม. สูงเฉลี่ย 1.00  ม.และลงหิน
คลุก กวา้ง  4.00ม. ยาว 800 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

56,000 56,000 320,000 320,000 320,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วใน 
การสญัจร 

- ทำให้การสญัจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

2 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลกุ หมู่ที่ 1 (กระท่อมยาย
เมย – ลาดยาง บ้านไทร – 
จันดุม) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว  
681 ม. สูงเฉลี่ย  1.00  ม. และ
ลงหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว  
681 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

154,927 
 

154,927 
 

154,927 
 

154,927 
 

154,927 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับ 
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

3 ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 1 (หมู่ที่ 1 ต.บ้านไทร –
บ้านโคกรัง ต.โคกตูม) 

-  เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก ลด
อุบัติเหตุในการ
สัญจร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว  
4,500 ม.  พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

- - 2,000,000 
(งบ อบจ./ 
งบอื่นๆ) 

2,000,000 
(งบ อบจ./ 
งบอื่นๆ) 

2,000,000 
(งบ อบจ./ 
งบอื่นๆ) 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้นและเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  

แบบ ผ.02 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก ม.1 (แยกนานายเต็ง - 
กระท่อมนายสอง 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.  
สูงเฉลี่ย  1.00 ม. และลงหินคลุก   
กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 
0.10 เมตร   พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

50,000 50,000 320,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน หมู่ที่ 1 (แยกตาสนิท-
ถนนบ้านไทร,จันดุม) 

-  เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ลดอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว  1,900 
ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

50,000 50,000 100,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
เร่ิมต้นจากบ้านนางสนธยา  
ขจรกุล ถึงถนนบนคันคลอง
หนองกระทุ่ม 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

-  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 270 
ม. หนา  0.15 ม.  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 450,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

7 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 (หนองนก
กระเรียน - นานางโพน) 
 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  500 
ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และลงหิน
คลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว  500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

50,000 20,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสรา้งถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่
ที่ 1 จากนานายเกษม คชราช 
– นานายอภิศักดิ์ ลอ้ประโคน 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร สูงฉลี่ย 1.00 เมตร 

- - 216,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

9 ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 เร่ิมต้นจากถนน
บ้านไทร- จันดุมถึงที่นานายสุ
ธน ล้อประโคน  

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 224  
ม. สูงเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

- - 201,600 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

10 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 1 จากนานาย
รอบ มากะเตถึง นานายปลืม 
ล้อประโคน 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร สูงฉลี่ย 0.80 เมตร 

- 70,000 180,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนสง่ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

11 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากถนน
บ้านไทร  จันดุม – หนองยาง 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 450 
เมตร สูงฉลี่ย 0.80 

- 98,000 238,000 238,000 238,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่    (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 
จากสามแยกบ้านนายเรือ 
ปานะโปย ถึงสามแยกบ้าน
นายสำราญ บุญตา 

- เพื่อใหก้ารระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
122 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

 200,000 244,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

13 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 
จากสี่แยกบ้านนางบัวไข ศรี
ประโคน ถึงสามแยกบ้านนาง
ผุดผ่อง ปักกระโทก 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
280 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 - 240,000 
 

- 
 

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำสองขา้ง
ทาง หมู่ที่ 1 (แยกบ้านนาย
ทองเลียน – หน้าบ้านนางชิน) 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
40 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 160,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ข้าง
ทาง หมู่ที่ 1 (แยกบ้านนายกรี-
แยกเข้าบ้านนายสนอง) 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่  (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1          
จากแยกบ้านนางเปีย ถึงหน้า
บ้าน นายอิด โซงประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้มาตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว  20 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- 27,000 31,800 - - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชา่ง 
 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลึก 
0.50 ม. ผนังระบาย
น้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 100,000 - - ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

18 ซ่อมแซมรางระบายน้ำสองข้าง
ทาง หมูท่ี่ 1-4  รวมถึงฝาปิด
ราง ระบายน้ำ 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- หมู่ที่ 1 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

19 โครงการวางท่อระบายน้ำคนั
คลองหนอกระทุ่ม  
 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ท่อขนาด 0.80 
เมตร จำนวน 16 
ท่อน 

- - 267,000 267,000 267,000 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

20 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง     หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 1 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่  (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสองข้าง
ทาง หมู่ที่ 1 จากบ้านนาง
หนูธาน  เกรียงรัมย์ ถึงบ้าน
นายพนม  ศรีประโคน 

- เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ยาว 100 ม. ลึก 
0.50 ม. ผนังระบาย
น้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ไม่มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

22 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดิน   
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 1 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

23 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 1 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 1 50,000 50,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

24 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
คันคลอง 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 1 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่  (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 1 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 
ของ 
ครัวเรือนใน
ตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

 
 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 
(จากบ้านนายตี วาริงกุด –   
บ้านนางเนียน ล้อประโคน) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 50  ม. หนา  0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

67,500 67,500 79,500 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 จากถนน 219 ถึงบ้าน
นางเยาวเรศ  ปรังประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและอุบัติเหตุ
ลดลง 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 800 
ม. เมตร หนา 0.15 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- - 565,000 565,000 565,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

28 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนางเยาวเรศ    ปรังประ
โคน ถึงนานายร่วง     เสประ
โคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,500 
ม. สูงเฉลี่ย 1.00  เมตรและลง
หินคลุกกว้าง 4.00 ม.ยาว 3,500 
ม. หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
 

29 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายธวชัชัย  กลอย
ประโคน ถึงที่นาของนางพูน  
มากะเต 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว  40 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางทอ
ระบายน้ำ 

75,000 - 63,600 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมูที่ 2 สองขา้งคลองหนองหวา้
จากลาดยาง  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร และลงหิน
คลุก กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

120,000 120,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

31 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.  
หมู่ที่ 2 จากบ้านนางแกว้ 
 ชำนานวง  ถึงบ้านนายหวัง  
 ภูประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

-  ขนาดกว้าง 2.50  ม. ยาว  38  ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมทอ่ระบายน้ำ  1 
จุด  

- 43,000 - - 50,350 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชา่ง 
 

32 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 2  (จากถนน 
219  - นานายสู ปรังประโคน) – 
นานางอึง  ปรังประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม.สูง
เฉลี่ย  1.00  เมตร และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

- - 400,000 220,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

33 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2  (จากสระนายช่วย 
ศรีประโคน - นาของนายประถม 
เกสรนวล) 

- เพื่อใหก้ารขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  2,300 ม.สูง
เฉลี่ย 1 ม. และลงหินคลุก กวา้ง 5 
ม. ยาว  2,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมวางท่อ  6  จุดๆละ  6 ท่อน 
สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

143,000 143,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
คลองหนองหว้า -นานาย
สมศักดิ์  ปุยะติ  

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม.สูงเฉลี่ย  0.80 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

80,000 80,000 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

35 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 (จากสระนายชุม 
-  นานายชัย) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
500 ม.สูงเฉลี่ย  1.00 ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 3.00 
ม. ยาว 500 ม.หนา 0.10 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

- 50,000 265,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

36 ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2  (จากนาตานัง - 
นานายอุด) 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
2,300 ม.สูง เฉลี่ย 1  ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

120,000 120,000 - - 2,760,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

37 โครการลงหินคลุก หมู่ที่ 2  
(จากบ้านนายวุฒิชัย –    นา
นายเทศ ไชยศรี) 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
250 ม.สูง หนา 0.15  ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 218,750 218,750 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากนานาย
เฮือ เสประโคนสิ้นสุดนานาย
เสวส เสประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 
ม.สูงเฉลี่ย  1.00 ม.และลงหิน
คลุก กวา้ง 5.00 ม. ยาว 2,500 
ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

- 120,000 120,000 - 6,250,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

39 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 (แยกนางหลุย – ร.ร.
บ้านโคกกี่) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
4,000 ม.  สูง เฉลี่ย 1.00 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

200,000 200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

40 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
 หมู่ที่ 2 (จากนานายเรือ ปานะ
โปย –  สระนายชัย  ศรีประ
โคน) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 
ม. สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- 50,000 - 240,000 240,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

41 โครงการถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 จากนานายผล รอง
ประโคนถึงนานายอุด รองประ
โคน 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 132,500 132,500 132,500 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนกอ่สร้าง
ถนนดนิพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
(จากสระนายชอบ รองประโคน 
ถึงนานายถนอม จันทร์ประโคน 
) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. 
สูงเฉลี่ย 1 ม. และลงหินคลุก หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ 
ขนาด Ø 0.40  จำนวน 2  จุดๆละ 
4  ท่อน 

- - 
 

150,000 150,000 150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนสง่ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2   
จากบ้านนายเพ็ญ ลอ้ประโคน 
ถึงที่ดินนายโอวาท   
คำกะลอ 

-เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

45,000 
 

- - - 47,700 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

44 ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากทาง
หลวงชนบท(บร 3057) ถึงนา
นายเทวัติ ปรังประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 ม.และ
ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 80,000 
 

80,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

45 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 จากนานางเอง นวนประ
โคนถึงนานายพงศ์ จันทร์ประ
โคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,500 
ม. สูง 1.00 เมตร. และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

60,000 70,000 600,000 
 

600,000 
 

600,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่   (ตอ่)  
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนนกอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงหินคลุกหมูท่ี่ 2 
จากนานายวีระพล ล้อประโคน
ถึงนานายสำรวย หรบรรณ 

- เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม. สูงเฉลี่ย1.00 
เมตร. และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

47 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2   
(จากบ้านนายธวัชชัย กลอยประ
โคน-ที่ดินนายเนียม 
 มากะเต) 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
80 ม. หนา 0.10 เมตร 

- - - - 127,200 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

48 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 จากนานายทาม ล้อประ
โคน - นานายเชือบ ล้อประโคน 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
900 ม. สูงเฉลี่ย1.00 
เมตร. 

- - 270,000 
 

270,000 
 

270,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

49 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนายประทีป 
 ล้อประโคนถึงที่ดิน 
นายบูรณ์ ศรีประโคน 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
80 ม. หนา 0.10 เมตร 

- - - 
 

- 
 

127,200 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสรา้งถนน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ที่ 2  จากบ้าน 
นางดวงเนตร เพาะภูมิ ถึง
หนองยาง 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

 - หมู่ที่  2 - - - 40,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่  2 จากสี่แยกถึงบ้านนาง
เน็บ ปะเว 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่  2 - - - 50,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

52 โครงการถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 จากนานายสงค์ 
เจือจันทร์ – หนองละหาน 

- เพื่อใหม้ีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

 -ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

- - 423,000 423,000 423,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

53 โครงการถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2 จากนานายนึก 
ปรังประโคน  - 
 นานางพักสมรัตน์  รอดจู 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 50 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

- 237,000 237,000 237,000 237,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนาย
ธวัชชัย กลอยประโคนถึงบ้านนาง
ฝนทิพย์ ไกรสร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

 -ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 40 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 56,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

55 โครงการถนนดินพร้อมลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 จากถนน 219 ถึงนานาย
อึ่ง ปรังประโคน 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 800 
เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

- 226,000 226,000 226,000 226,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

56 โครงการถนนดินพร้อมลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 จากบ้านนาง 
เยาวเรศ ปรังประโคนถึงนานาง
ประสพ เอ็นด ู

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 800 
เมตร สงูเฉลี่ย 
0.80 เมตร 

-  390,000 288,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายนำ 
พร้อมบ่อพกัและ
ฝาปิด 

- 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขตตำบล
บ้านไทรไม่มีน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลุกตามคัน
คลองหมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 2 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

59 ซ่อมแซมถนนคันคลอง
หนองหว้า  หมู่ที่ 2  พร้อม
ลงหินคลุก 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 2 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

60 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 2 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

61 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 2 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน  
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 2 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

63 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
คลกุ หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 2 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ         
หมู่ที่  3 จากคลองหนองระ
หานถึง นานายบัน อาทวัง 

- เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 
1,000 ม. สูงเฉลี่ย 1.00   

- - 167,000 167,000 167,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

65 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต หมู่ที่  3 จากถนน 
219-โคกตะคร้อ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม.หนาเฉลี่ย  0.15 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

66 โครงการกอ่สร้างร้ัวลอ้มรอบที่
สาธารณะ  
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

-หมู่ที่ 3 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ที่สาธารณะไมถู่กบุก
รุก ทำลาย 

-ประชาชนใน
พื้นทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์จาก
พื้นที่สาธารณะ 

กองชา่ง 
 

67 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกรอบหนองระหาน 
หมู่ที่  3 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  
300  ม. สูงเฉลี่ย 1.00  
เมตร และลงหินคลุก กว้าง  
4.00 ม. ยาว  300  ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - - 120,000 120,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

68 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่  3
บริเวณรอบสระน้ำหนองตะ
เปียงตะโบง 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
240 หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 120,000 
 

120,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 3  จากนานาย
เกียรติ ล้อมนาคถึงนานายเทือน 
ทีประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
800  ม. สูงเฉลี่ย  1 ม. และ
ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800  ม. หนา 0.10 ม.
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 565,400 565,400 565,400 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

70 ก่อสร้างถนน คสล, หมูท่ี่.3 จาก
คลองห้วยทับ-บ้านนายสว่าน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
139  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 184,175 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

71 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
(ถนน 219 – บ้านนายนพ) 

-  เพื่อให้การสญัจร
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 40 
ม.  หนา 0.10 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

- - 
 

- 
 

- 
 

35,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชา่ง 
 

72 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3  
จากบ้านนายสุข ถึงบา้นนาย
เสงี่ยม 
 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว  
10  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30   
จำนวน 1  จุดๆละ   3 ท่อน 

- - - - 13,250 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่    (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 จากห้วยสมอถึง 
นานางบันลอื ศรีประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 900  ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ  

70,000 50,000 318,000 318,000 318,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

74 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน
คลุก หมูท่ี่.3 จากนาครู
ปราโมทย์   ดีล้อมถึงนานาย
เตน  เสประโคน  

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200  
ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. และลงหินคลุก 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200  ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ  

70,000 80,000 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

75 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน
คลุก หมูท่ี่.3  จากถนนบ้าน
ไทรโคกสำโรงถึงนานายเริง 
กรดรัมย์ 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000  
ม. สูงเฉลี่ย1 ม. และลงหินคลุก กวา้ง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม..พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

50,000 50,000 706,666 706,666 706,666 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

76 ก่อสร้างถนน คสล, หมูท่ี่.3 
จากบ้านนางทด แจ่มประ
โคนถึงบ้านนายเทอืง แจ่ม
ประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40  ม. 
หนา  0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

90,000 90,000 84,800 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนสง่ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จาก
ห้วยพับถึงบ้านนายสว่าง เสาวโค 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100  ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

70,000 70,000 222,000  - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

78 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 จากถนน 219 - โคก
ตะคร้อ  

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,500  ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

200,000 
 

100,000 200,000 
 

200,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

79 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
3 คลองใต้ห้วยสมอจากนานาย
แก้ว เสประโคนขา้งเถียงนาผา่น
นานายบูรณ์      ศรีประโคนและ
นานายสว่าน เสาวโค-นานายแจง  
ศรี     ประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,100  ม.สูงเฉลี่ย 
1.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

200,000 
 

100,000 971,600 971,600 971,600 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับจาก
นานายเสวียน มากะเต สิ้นสุด
ระยะทาง 700 เมตร 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
700  ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

90,000 80,000 300,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

81 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเสวียน 
มากะเต - บ้านนางเหยียบ 
เอี้ยงทารัมย์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

 -ขนาดกว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมรางระบายน้ำ 

- 394,333 394,333 394,333  - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

82 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริม หมู่ที่ 3 จากถนนบ้าน
ไทร-โคกสำโรงถึงถนนลาดยาง
ไพบูลย์-หนองมว่ง 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

 -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย  

- 344,333 344,333 344,333  - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

83 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดบั หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
เฮือะ สังข์กลู  - บ้านนายเกิน  
โสชะรา 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

- 72,000 72,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก  หมู่ที่ 3 พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ จากนานายรอง เส
ประโคน – นานางจำปา ภูประ
โคน 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ  

- 160,000 160,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

85 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดบัพร้อมลงหินคลุก 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
จากนานายนิยม อามาตร –นา
นางอิ่ม เสาวโค 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร เมตร    
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

- 112,500 112,500 112,500 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

86 โครงการกอ่สร้างถนนดนิ
ยกระดับ หมู่ที่ 3 จากนานาย
เรียน ชาญประโคน ถึงนายเริง 
กรดรัมย์  

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- 181,000 508,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

87 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ พร้อมวางท่อ หมูท่ี่ 3 
จากนานายจำนง ชนะประโคน
ถึงนานายเทือ่ง แจ่มประโคน 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- 400,000 400,000  - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายนำ พร้อม
บ่อพกัและฝาปิด 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

89 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
สองข้างทาง หมูท่ี่ 3 จากบ้าน
นายประถม เกสรนวล ถึงบ้าน
นายจัด คาประโคน 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ ้

- ขนาดกว้าง 0.30 ม.      
ยาว  200 ม. ลึก 
0.50 เมตร  

- - - 
 

- 
 

300,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

90 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- หมู่ที 3 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3      
  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต ุ

- หมู่ที 3 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

92 โครงการลงหินคลุกตามคัน
คลอง หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- หมู่ที 3 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม     
คันคลอง หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- หมู่ที 3 30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

94 โครงการสร้างรั้วพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ
หนองตะเปียงตะโบง  หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นทีไ่ด้ใช้ประโยชน์ 
 

- หมู่ที 3 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ประชาชนใน
พื้นทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์จากพื้นที่
สาธารณะ 

กองชา่ง 
 

95 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3    
จากถนน 219- นานายเรียน 
ชาญประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองชา่ง 
 

96 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 3 จากถนน 219 ถึงบ้าน
นายเกิน 
 โสชะรา 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

- - 150,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขตตำบล
บ้านไทรไม่มีน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่    (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการขยายถนนคสล.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จาก
แยกบ้านนายเพลิน 
 อาทวัง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต,ุการระบาย
น้ำเป็นไปด้งยความ
สะดวก 

- คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
130 เมตร( 2 ข้าง) หนา 0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ำ 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
รวม 130 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.50 ม. 

- - 390,000 
 
 

- 
 

- -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

98 โครงการขยายถนนคสล.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จาก
กำแพงโรงเรียนทิศเหนือ-กำแพง
ทิศใต ้

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึกเฉลี่ย   0.50 ม. 

- - 400,000 - - -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

99 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนายเพลิน อาทวัง-บ้านนางภา
วิณี ปลังกลาง 

-  เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
210 เมตร ลึก 0.50 ม. 

- - 280,000 280,000 280,000 -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

100 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จาก
แยกบ้านนายประทีป 
 ทีประโคน-บ้านนางทับ 
 เอี้ยงทารัมย์ 

-  เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
70 เมตร  

- - 280,000 - - -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

101 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

-รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพกั
และฝาปิด 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

-ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง-หมู่ที่ 4 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการรางระบายน้ำ 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 จากถนนสาย 219 จน
สิ้นสุดระยะทาง 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
3,500 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

- - 420,000 - - -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขตตำบล
บ้านไทรไม่มีน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

103 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 จากสีแ่ยกบ้านนายเพียว 
โสชะรา 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
150 ม. ลึก 0.50 ม.  พร้อม
ฝาปิด 

- - 135,000 - - -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขตตำบล
บ้านไทรไม่มีน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 

104 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 พร้อมฝาปิด 

-  เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

-หมู่ที่ 4 200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 
 

กองชา่ง 
 

105 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากแยกบ้าน
นายบุญมีถึงบ้านนายสี เสประ
โคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต ุ

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- 89,000 67,200 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเพียว  โส
ชะราถึงถนนบ้านนางละเหย  
เสาร์ประโคน  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 198,500 198,500 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 โครงการลงหินคลุกตามคัน 
คลอง หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- หมู่ที่ 4 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

108 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน 
 หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- หมู่ที่ 4 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

109 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายใน หมู่ที่ 4 

- เพื่อใหก้ารขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- หมู่ที่ 4 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

110 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง หมู่
ที่ 4 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวก และลด
อุบัติเหต ุ

- หมู่ที่ 4 - 50,000 100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่   (ตอ่)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
หมู่ที่ 4 

 - เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- หมู่ที่ 4 50,000   50,000   100,000 
 

50,000   50,000   - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4       
  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-หมู่ที่ 4 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการวางรางระบายน้ำ  
หมู่ที่ 5 

-  เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายน้ำยาว  2,000 
ม. 

250,000 250,000 300,000    250,000   - -ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบลบ้านไทรไม่มี
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
 

กองชา่ง 
 

114 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 จาก
บริษัทโซล่าเพาเวอร์ถึงนานาย
สังข์ทอง ใจกล้า  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  3.00 ม.ยาว      
70  ม. สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร
และลงหินคลุกกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

54,600 - 111,300 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

115 โครงการลงหินคลกุ หมูที่ 5 
จากบ้านนายณรงค์ถึงนานาย
พิชัย  คะกาเนปะ 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  

80,000 80,000 460,000 460,000 460,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

116 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ    
หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสุภาณี ใจ
กล้าถึงนานางเหลือ 
 จึงสง่าสม 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
200 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 3.00 
ม. ยาว 200 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- - 120,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ตอ่) 

ท่ี 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่  5 จากนานายชนิ 
มะลิซ้อนถึงนานายบุญเลิศ 
นามวิชัย   

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. สูงเฉลี่ย 1.00  ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- 40,000 400,000 - 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

118 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  5 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,500 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

500,000 500,000 265,000 
 

265,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

119 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 5 (จากสระนาง
ปราณี  - บ้านนางเอี่ยม)  

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
100 ม.  สูงเฉลี่ย  1.00 ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 4.00 
ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

20,000 - - 110,000 110,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

120 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5  (จากนานาย
อาคม - นานายประดิษฐ์) 

- เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000  ม. สูงเฉลี่ย 1.00  ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 4.00 
ม. ยาว 1,000  ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

- - 706,000 706,000 700,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 (จากนานาย
จันทร์  - นานายบุญเลิศ)  

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
400 ม. สูงเฉลี่ย 1.00  ม. 
และลงหินคลุกกว้าง 5.00 ม. 
ยาว  400 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 
ม พร้อมทอ่ระบายน้ำ ขนาด  
Ø 0.30 × 1.00 × 6 ท่อน   

- 50,000 100,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

122 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  
จากถนนคอนกรีตเดิมบ้าน
นายเทอมศักดิ์ ใจกล้า ถึงบ้าน
เพชร พวงจันทร์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
300  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

160,000 160,000 275,000 275,000 275,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบตัิเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

123 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก 
หมู่ที่ 5  จากนานางพวง ใจ
กล้า ถึงนานางสังวาล ดวง
บุตร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
300 ม.สูงเฉลี่ย 1.00   ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย  0.10  
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

60,000 - 140,000 140,000 140,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

124 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากบ้านนายเพชร ถึงหนองคู่ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
100  ม.หนา 0.15 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- 60,000 - 106,000 60,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลกุ หมู่ที่ 5 
จากนานายเส็ง ไพศรีสาร ถึง
นานายนันตพงษ์   สังสมมา 

- เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
ลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
300 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 3.50 
ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

500,000 500,000 122,500 122,500 122,500 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำใหก้าร
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

126 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากถนนลาดยางข้างบา้นนาย
ประดิษฐ์ อินทรเสน สิ้นสุด
ถนนคอนกรีตเดิม 

- เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
ลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- 40,000 
 

42,400 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบตัิเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

127 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก 
หมู่ที่ 5 จากคันคลองถึงนา 
นายโส ใจกล้า 

- เพื่อใหม้ีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
ลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม.  สูงเฉลี่ย 1.00   ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 4.00 
ม. ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- 50,000 
 

353,000 353,000 353,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

128 โครงการปรับคันคลองลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 จากลาดยางถึง 
โคกหนองบัว  

- เพื่อให้การ
ขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม.  สูงเฉลี่ย 1.00 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

- - 100,000 
 
 

100,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 5 จากนานายประเชิด  สุข
กูล -นานายประดิษฐ์  อินทะเสน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
200 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุกกว้าง 4.00 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

40,000 
 

- 100,000 100,000 80,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

130 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5              
จากบ้านนางดาสี บุญมี -บ้าน
นางศร ใจกล้า  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 
 

 78,750 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในต.บ้าน
ไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

131 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายจาย  ใจกล้า ถึงนานาย
วร ใจกล้า  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบตัิเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 เมตร. พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

100,000 100,000 200,000 
 

200,000 
 

300,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

132 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากบ้านนายเสาร์ อินทร์งาม - 
บ้านนางสาย รุ่งเรือง  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 
 

92,750 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในต.บ้าน
ไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำใหก้าร
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5              
จากถนนลาดยางเดิม-บ้านนาย
สิงห์ ใจกล้า  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
 ยาว 50 ม. หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 92,750 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

134 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากถนนลาดยางข้างบา้นนาย
ประดิษฐ์ อินทรเสน สิ้นสุดถนน
คอนกรีตเดิม 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 26 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  

- - 59,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

135 โครงการลงหินคลุก ม.5 จากคัน
คลองบ้านหนองม่วง ถึงนานาง
พาย พวงจันทร์ 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
 ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

- 78,000 200,000 115,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

136 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ ม.5 จากนานายเส็ง ไพ
ศรีสาร ถึงนานายสอ  
ใจกล้า 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

- 90,000 - 210,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลุก ม.5 
จากนานางปราณี ธงไธสง  ถึง 
คันคลอง 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

- 102,000 - 245,000 122,500 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

138 โครงการกอ่สร้างถนนดินลงหิน
คลุก ม.5 จากนานายอาคม อิน
ทะเสน ถึง โรงงานโซล่าเซลล์ 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตรพร้อมลงหนิ
คลุก 

- 173,000 250,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

139 โครงการลงหินคลุก ม.5  
จากนานายจาย ใจกล้า ถึง นา
นายวร ใจกล้า 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 370 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

100,000 100,000 172,000 172,000 172,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

140 โครงการกอ่สร้างถนนดิน  
ลงหินคลุก หมู่ที 5  จากนานาย
ทองบ่อ ใจกลา้ถึงนา 
นายสเุพียง ใจกล้า 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- 220,667 220,667 220,667 220,667 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

141 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.5 
จากนานายบุญเลิศ นามวิชัย-
ถนนลาดยางสาย 219 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร สูง1.00 เมตร 
พร้อมวางทอ่อระบายน้ำØ0.40
ม.จำนวน 7 จุดๆละ6 ท่อน 

- - 245,000 245,000 245,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

142 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.5 
จากบ้านนางสพุพรณี ศรีเมือง –
นานางเหลือ 
 จึงสง่าสม 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร สูง 0.80 เมตร 
พร้อมวางทอ่อระบายน้ำØ0.30
ม.จำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน 

- - 245,000 245,000 245,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

143 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.5 
จากนานายบุญมี พวงเพชร-นา
นางทองหลาง พวงจันทร์ 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
280 เมตร สูง 1.00 เมตร 
พร้อมวางทอ่อระบายน้ำØ0.40
ม.จำนวน 12 ท่อน 

- - 224,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

144 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากบ้านนายอาคม อินทะเสน-
บ้านนายสิงห์ ใจกล้า 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 130 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- - - 206,700 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

145 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากที่นางอำนวย คัชมาถึง
บ้านนายบุญมี ใจกล้า
เชื่อมต่อหมู ่9  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาวขา้ง
ละ 360 เมตร(2 ข้าง)  รวม 720 
เมตร 

- - 1,536,000 1,536,000 1,536,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

146 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากบ้านนายเขียว ใจกล้า- 
บ้านางพนิดา สร้อยจิตร  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 300 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 192,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

147 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากบ้านนางปราณี ธงไธ
สง-บ้านนายสำราญ พลภู
เมือง  

-เพื่อใหก้ารระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

148 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากบ้านนางบุญชื่น สุข
ทอม-บ้านอาจารย์อาภรณ์ 
พึ่งงาม  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 230 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 110,400 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

149 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากสามแยกประชาคม –
บ้านนายณรงค์ พวงดาว  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว480 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 5000,000 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

150 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 
จากที่ดินนางคำพวน คัช
มา-บ้านนนายลำปาง อยู่
พ่วง  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 300 
เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 240,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 105 

 

1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากบ้านนายณรงค์ พวงดาว-
บ้านนางมินตรา  ใจกล้า 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 0.15 
เมตร  

- - - 200,000 118,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

152 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5               
จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ยอดรกั-
บ้านทองหลาง พวงจันทร์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 
เมตร  

- - - 300,000 230,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

153 โครงการกอ่สร้างถนนดิน  
ลงหินคลุก หมู่ที 5  จากนานาย
นาล  ใจกล้าถึงนานายรอด ไชย
ศรีรัมย์ 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 800 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 

- 109,333 109,333 109,333 109,333 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

154 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5       

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

หมู่ที่ 5 - 200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 

 
 
 
 
1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

156 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 
5 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

157 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง  หมู่
ที่ 5 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

158 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6    
จากบ้านนางเตียว ดวงศรี -     
บ้านนางคำพลาย  ดวงศรี 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
 

200,000 200,000 450,000 100,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำใหก้าร
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

159 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6    
จากบ้านนายสพุรรณ พิมจันทร์ ถึง
บ้านนางเตือน ศรีแก้ว 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลึก 0.50 
เมตร 
 

- - 120,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

160 โครงการวางรางระบายน้ำ  
หมู่ที่ 6 

-  เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายน้ำ กว้าง 
0.50 ยาว  2,000 ม.ลึก 
0.50 เมตร 
 

500,000 
 

500,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

-ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
 

กองชา่ง 
 

161 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 
จากลาดยาง – บ้านนายโทน ดวง
ศรี 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมนาคม
สะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  3.00  ม. 
ยาว 80  ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

60,000 50,000 -  - 
 

127,200 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  
จากถนนคอนกรีตเดิม-ถึงบา้นนาย
ทอง อินประเสริฐ 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 50 ม.หนา 0.15  
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- 500,000 500,000 198,750 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

163 โครงการสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 
จากลาดยางสายไพบูลย์ ถึงบ้าน
นายเพชร อ่วมประเสริฐ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  2.50  
ม.        ยาว 50 ม. 
หนา 0.15  ม.พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- - 68,750 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

164 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จาก
นานางเติม ดวงศรี -นานายบุญ
เหลือ วงเวียน 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง  3.00  
ม.  
ยาว 500  ม. สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร 

- 60,000 - 
 

300,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

165 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 
จากนานายสมศักดิ์ พิมจันทร์ – 
นานายสมยงค์ รวมจำนงค์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว  800  ม.หนา
เฉลี่ย 0.15  ม. 

80,00 60,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
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ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายชวด วงเวียน  – ที่
นานายพิชัย   พร้ิงเพราะ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  6.00  ม. ยาว 
200  ม.หนา 0.15 ม.  
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 318,000 318,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
 

167 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จาก
นานางเตือน ศรีแกว้ถึงนานาง
นิน ภาสดา 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,500 ม.สูงเฉลี่ย 0.80  ม.
พร้อมวางทอ่ 0.30 ซม. 4 
จุด 

- - 700,000 700,000 700,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

168 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 
จากหนองเจ๊กถึงนานางคำ 
เสนาะเสียง 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
600  ม. สูงเฉลี่ย 0.80  ม.
พร้อมวางทอ่ 0.30 ซม. 2 
จุด 

- - 72,500 200,000 160,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

169 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จาก
ถนนคอนกรีตเดิม-ศาลา
ประชาคม 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
100  ม. หนา 0.15 ม. 

120,000 120,000 - 212,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

170 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จาก
นานายสมยงค์ รวมจำนงค์ถึงนา
นายสถิตย์  
แก้วสุข 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
250  ม.หนาเฉลี่ย 0.10  ม. 

60,000 - - 200,000 150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 110 

 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 โครงการก่อสร้างถนนกอ่สร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 จาก
ถนนลาดยาง-นานายเทียน ดวง
ศรี 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 500  ม. หนา 
0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

172 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จาก
ลาดยาง-นานายอุ่น  
เจือจันทร์ 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 600  ม.หนาเฉลี่ย 
0.10  ม. 

- - 280,000 280,000 280,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

173 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จาก
นานายเลียง-นานายบุญจันทร์ 
ดาศรี 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 400  ม.หนาเฉลี่ย 
0.10  ม. 

- - - 300,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

174 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่
ที่ 6 จากนานายสมยงค์-  นา
นายสมจิต สะบุดดี 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง  3.00 ม.
ยาว 1,000  ม.หนา
เฉลี่ย 0.10  ม. 

60,000 60,000 - 200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

175 โครงการลงหินคลุกบนคันคลอง 
หมู่ที่  6 จากนานายสาย ดวงศรี 
ถึงที่นานายเทียน ดวงศรี 

-  เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว  1,093.61 หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- - 
 

- 400,000 400,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
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ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการก่อสร้างถนน
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 
จากคลองสาธารณะ-นานาย
สมจิตร ดวงศรี 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว  200 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

-  -  - - 280,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

177 โครงการถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยางถึง
นานายสุภาพ ภาสดา 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบตัิเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว  120 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 126,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

178 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก  หมู่ที่ 6 (จากนานางเติม 
ดวงศรี- นานายบุญเหลือ วง
เวียน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 
ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

179 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้าน
นางรัตนา เกลียวทอง 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-ปริมาณขนาดกวา้ง  2.50 เมตร  
ยาว  33  เมตร   หนา 0.15   
เมตร   

- 46,000 - 47,850 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนสง่ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

180 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้าน
นายติน เสนาะเสียง 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต ุ

-มีปริมาณขนาดกวา้ง  2.50  เมตร 
ยาว 34  เมตร   หนา  0.15  เมตร   

- 50,000 50,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 โครงการก่อสร้างถนน 
ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 6 
จุดเร่ิมต้นที่นาพิชัย  พร้ิงเพราะ
สิ้นสุดระยะทาง 1,000 เมตร
กิโลเมตร 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร 

-  - 
 

250,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำใหก้าร
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

182 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 
จากถนนลาดยางถึงนานายสม
ทัศน์ วงเวียน 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

- - 
 

171,000 171,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

183 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 
รอบหนองสวาย 
 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมนาคม
สะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  4.00  ม.
ยาว  300  ม.หนา       
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

184 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
ไพบูลย์ - หนองม่วง หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและคมนาคม
สะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว  5,500 ม. หนาเฉลี่ย  
0.04 ม.    

- - 
 

- 7,500,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อม
วางทอ่ระบายน้ำจากคลอง
หนองเจกถึงสระสาธารณะ
ประโยชน์ 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
เป็นไปด้วยความสะดวก 

- ขุดร่องระบายน้ำพร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ ขนาด 
Ø60×70 ทอ่น ยาว 100 
เมตร  

- - 200,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
 

กองชา่ง 
 

186 ถมทีก่่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้มีศาลากลาง
หมู่บ้านไว้ใช้ประโยชน์ 

 - จำนวน  1  แห่ง - - - 300,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- เพื่อให้มีศาลา
กลางหมู่บ้านไว้
ใช้ประโยชน์ 

กองชา่ง 
 

187 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง หมู่
ที่ 6 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

หมู่ที่ 6 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

188 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6   จาก
คอนกรีตเดิม-สวนนาย       สุ
ชาติ  ดวงศรี 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 
280  ม. สูงเฉลี่ย 0.80  
ม.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 

- - 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

หมู่ที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

190 โครงการลงหินคลุกตาม 
คันคลอง หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-หมู่ที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่
ที่ 7 จากนานายดินลอ้ ประ
โคน - นานายสมศักดิ์ ดวงศรี 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
800 ม.สูงเฉลี่ย 10 ซม.
พร้อมวางทอ่ ระบายน้ำ 

50,000 50,000 240,000 200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

192 โครงการขุดคลอง หมู่ที่ 7 
จากนานายจรูญ ล้อ 
ประโคน – คลองใหญ่  

- เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
และทางระบายน้ำ
สาธารณะ 

- ขนาดกว้าง 7.00 ม.ยาว  
300  ม.  ลึก 6.00 เมตร 

50,000 50,000 - 100,000 50,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- แหล่งน้ำ
ได้รับการเอา
ใจใส่และใช้
ประโยชน์ได ้

กองชา่ง 
 

193 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (จาก
นานายบ้วน แสนสุขถึงคลอง
ใหญ่) 
 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
700 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.และ
ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  700 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 2 จุดๆละ 6 ท่อน 

- 70,000 400,000 
 

400,000 
 

300,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

194 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่
ที่ 7 (จากโรงเรียนบ้านโคก
สำโรง ถึงป่าชา้)  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
150.ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - - 120,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 7   
 (จากนานางอำไพ ถึงนา 
ดาบสมสิงห์ เสริมสุข) 

- เพื่อให้การขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 
ม.พร้อมทอ่ระบายน้ำ Ø 
0.60 จำนวน 2 จุดๆละ 
10 ท่อน     

- 65,000 
 

- 
 

200,000 120,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

196 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 (จากนานางอาน  
สร้อยสนเทศ - นาของนาง
สมนึก  เทียมมณีรัตน์) 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 400 ม.ยาว 
2,000 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุก กวา้ง 400 
ม. ยาว  2,000 ม.หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล.ตามขนาด  

216,000 216,000 300,000 
 

300,000 
 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

197 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
 (จากถนนลาดยางถึงนานาย
เสือ สร้อยสันเทศ) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
600 ม. หนา  0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

270,000 270,000 300,000 
 

300,000 
 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

198 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 
(นานายผึ้ง – นานายบุญเพ็ง) 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  500 
ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และลงหิน
คลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว  500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมท่อ
ระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ×1.00 × 
5 ท่อน จำนวน 2 จุด  

- - 350,000 350,000 
 

350,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

199 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 จากที่นานายนายจัน
ระดา – ที่นานาย 
ทองไท แสวงสุข   

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 
ม.สูงเฉล่ีย 1.00 ม.และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.หนา
เฉลี่ย 0.10  ม. พร้อมวางทอ่ 4 
จุดๆละ 6 ท่อน 

- 100,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

200 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 จากที่นานาง   จันที สี
ดาสะมา –นานายบุญณรงค์  อุ
นัยมั่น 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 
ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.และลงหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 ม.หนา
เฉลี่ย 0.10  ม. พร้อมวางทอ่ 4 
จุดๆละ 6 ท่อน 

100,000 
 

100,000 
 

400,000 
 
 

300,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

201 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 จากที่นานางมัย ล้อประ
โคน - คลองใหญ่ 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
1,000 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และ
ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว  
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10  ม.
พร้อมวางทอ่ 3 จุดๆละ 6 ท่อน 

- - 
 

400,000 
 

400,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

202 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 7 จากที่นา
นางสาวพัชรี  ภูมิมา - ที่นานาง
สำรอง ประเสริฐ 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  700 
ม.สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อ ระบายน้ำ 

63,000 63,000 - 200,000 300,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรอืนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

203 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
จากบ้านนายทองสุข กิมพละ -
บ้านนางกิมพา แก้วสขุ 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  10 
ม.หนา 0.10 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

180,000 180,000 - - 21,200 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

204 ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 จากบ้านนาย 
ธนพร-นาผอ.ดุง พยัดประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  400 
ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และลงหิน
คลุก กวา้ง 3.00 ม. ยาว  400 
ม.  

- - 
 

370,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

205 ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 จากบ้านนาง
บุษบา เพ่งพิศ-บ้านนางหมุน 
ทัยทอง 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
110 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
และลงหินคลุก กวา้ง 3.00 
ม. ยาว  110ม.  

- - 
 

233,200 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่ง
ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

206 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
จากบ้านโคกสำโรงถึงบ้านปลัด 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
100 ม.หนา 0.15 ม. 

- - 
 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่ง
ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

207 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน   
คสล.ภายในหมู่บ้าน      หมู่ที่ 
7 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน   
คสล.ภายในหมู่บ้าน      หมู่
ที่ 7 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและ
การเกิด
อุบัตเิหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

208 โครงการวางรางระบายน้ำ  
หมู่ที่ 7  

-  เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 
ยาว  1,000 ม.ลึก 0.50 
เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านไทร (จากนานายอ
ดุลย์  มากะเตถึงนานาง
ประจวบ จันทรา) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอบัุติเหต ุ

- มีปริมาณงานลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 2.55 เมตร ยาว 
715 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  

- - 
 

130,000 - - 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

210 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน      
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

หมู่ที่ 7 100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

211 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง     
หมู่ที่ 7 

- เพื่อใหก้ารสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

หมู่ที่ 7 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

212 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8       
จากสนามกีฬา ร.ร. บ้านโคกกี ่

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-  ขนาดกว้าง  4.00 ม.   
ยาว 120 ม. หนา  0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

58,800 58,800 254,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การสัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

213 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลกูรัง 
หมู่ที่ 8 (สามแยกนานายนัย – 
ถนนโคกตะแบก) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ถนนดินขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,550 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 
ม.  และลงลูกรงั หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

93,300 93,300 1,643,000 1,643,000 1,643,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การสัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

214 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8  (สามแยกนา
นายพันธ์ – สามแยกนานาย
สมบูรณ์) 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ถนนดินขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 420 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.15 ม.  

84,000 - 296,800 296,800 296,800 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การสัญจรและ
การขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

215 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
 หมู่ที่ 8 จากบ้านนายใส แก่น
แก้ว-บ้านนายสะอื้น ศรีประ
โคน 
 

-เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 200,000 - - -ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ไม่มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

-  ทำให้การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 122 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216 โครงการก่อสร้างถนน
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 
(บ้านนายเภา – ถนนโคก
ตะแบก) 

- เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 
ม. และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

50,000 50,000 583,000 
 

583,000 
 

583,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

217 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8  (จากนานาย
สูญ– นานายใส) 

 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,633  ม.สูงเฉลี่ย 1.00 
ม.และลงหินคลกุ หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

65,875 65,875 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

218 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก  หมู่ที่ 8 (จากนานาย
เสมียน – ถนนคลอง) 
 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 462 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงลูกหินคลกุ หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

- - 
 

200,000 
 

200,000 293,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-   ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

219 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก คลอง ทั้ง 2 ข้าง หมู่ 8 
(จากฝายน้ำล้น – 
 นานายเคลือบ) 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
2,320 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.และ
ลงหินคลุกหนา 0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

75,000 75,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนสง่ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลุกถนนคลอง
ทั้ง 2 ข้าง หมู่ 8 (จากหนอง
ลำดวน – ถนนโคกตะแบก ) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
3,672 ม. และลงลูกรัง หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ   

100,000 100,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

221 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 
จากโรงเรียนบ้านโคกกี่ถึง
ทางเข้าวัด 

-เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
330  ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

100,000 100,000 299,600 200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองชา่ง 
 

222 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนาง
ฉาย - นานายสวย)  

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
38 ม. สูงเฉลี่ย1.00 ม.และ
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  

30,000 - 
 

- - 60,420 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

223 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 จากถนนคลอง
ถึงนานางกุม อาทะวัง 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
200  ม. สูงเฉลี่ย  0.80 ม.
และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 
 

- 
 

318,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 124 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลุก หมู่.8 จาก
ศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงบ้าน
โคกตะแบก 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 
200 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

40,000 - - 200,000 150,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

225 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8  
จากถนนโคกตะแบกถึงนานาง
กิม ศรีประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
1,000 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุกหนา 0.10 ม.  

33,750 33,750 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

226 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 จากนานายเพลิน 
ปรังประโคนถึงนานางแผน  
ธีร์ประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00  ม. ยาว 
1,000 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร และลงหินคลุกหนา 
0.10 ม.  

67,000 67,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

227 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 8 
จากวัดบ้านโคกกีถ่ึงนานาย
เชอืบ ล้อประโคน 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.50  ม. ยาว 
1,500 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ  

52,000 52,000 500,000 500,000 300,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตอ่) 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

228 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายเภา โสประโคน
ถึงบ้านนายแทน  
สหุนาลุ  

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00  ม. 
ยาว 500 ม.หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ  

50,000 50,000 441,600 441,600 441,600 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

229 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 จากบ้านนาย
เทียนชัยถึงงบ้านนางสุข 
เคียวประโคน  

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.50  ม. 
ยาว 300 ม.สูงเฉลี่ย  
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ  

50,000 50,000 180,000 180,000 180,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

230 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 8 
จากฝายน้ำล้นถึงนานาย
เยือย สมัครประโคน 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร 

- 224 ,000 
 

224 ,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

231 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 8  
จากบ้านนายเทียนชัย เคียว
ประโคนถึงบ้านโคกตะแบก 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

- 270,000 
 

270,000 
 

270,000 
 

270,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 126 

 

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตอ่) 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232 โครงการวางรางระบายน้ำ  
หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ด้วยความสะดวก 

- รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 
เมตร ยาว  1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

200,000 200,000 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

-ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
 

กองชา่ง 
 

233 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
 หมู่ที่ 8 จากบ้านนางแผน 
ธีร์ประโคนถึงบ้านนางทุด 
ปรังประโคน 
 

-เพื่อใหก้ารระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ด้วยความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
350 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 450,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

234 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
 หมู่ที่ 8 จากบ้านนายลิม 
ปรังประโคนถึงบ้านนางทุด 
ปรังประโคน 
 

-เพื่อใหก้ารระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ด้วยความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
400 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 320,,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

235 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
 หมู่ที่ 8 จากบ้านเฮีย 
 ปรังประโคนถึงบ้านนาง
หอม ประประโคน 
 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ด้วยความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
650 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 400,000 120,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

236 โครงการก่อสร้างถนน 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่
ที่ 8 จากนายสำลี สหุนาลุถึงบ้าน
นายเภา โสประโคน    

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

จากบ้านางถนอม หาญ
ประโคนสิ้นสุดระยะทาง 
100 เมตร   

- - 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

237 โครงการลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 
8 จากฝายน้ำล้นถึงทางแยกบ้าน
โคกตะแบก 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง   
4.00 เมตร ยาว 525   
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร 

- 210,000 
- 
 

210,000 
- 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

238 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ำล้น หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้มีการกกัเก็บน้ำไว้
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

หมู่ที่ 8 - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

239 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8    
  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

หมู่ที่ 8 - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 128 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 โครงการลงหินคลุก ม.8 จาก
นานายเสียง ศรีประโคนถึง
นานายไพศาล      ปุยะติ 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 8 - 
 

- 
 

250,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

241 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน  
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 8 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

242 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 8 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 (นานางจวบ 
 ใจกล้า – นานายอ้าน 
 ภูอินทร์) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000  ม. สูง 1.00 ม. และลง
หินคลุก หนา 0.10 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

4,000,000 5,000,000 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

244 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
หมู่ที่ 9  (นานายเที่ยง - นานาย
ทด) 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
1,500 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
และลงหินคลุก กวา้ง  5.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

75,000 75,000 500,000 
 

700,000 
 

500,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

245 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
(จากบ้านนางสำราญ ลักขษร   
 -นางศิริพร ขวัญเมือง) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 47 
ม. หนา  0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

50,000 50,000 87,175 - - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

246 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน 
คลุก หมู่ที่ 9 (นานายถวิล  
ใจกล้า – นานายประยูร        
สมภาค) 

-  เพื่อให้การขนสง่
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000  ม. สูงเฉลี่ย  1.00 ม. 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

247 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 9 (จากนานายสุ
พจน์-นานายล้าน สังโสมา) 

-  เพื่อใหก้ารขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
3,000  ม. สูง 1.00 ม. และ    
ลงหินคลุก หนา 0.10 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

750,000 750,000 400,000 
 
 

400,000 
 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

248 โครงการขยายถนน หมู่ที่ 9 
ข้างละ 1.00 เมตร (จากบ้าน
นายจำลอง พวงดาว-คอนกรีต
ทิศตะวันตก) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา  0.10 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

35,000 35,000 110,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

249 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 9 (นานายทด -นา
นางทวย) 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
2,000 ม. สูงเฉลี่ย  1.00 ม.
และลงหินคลุก หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ   

100,000 
 

100,000 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

250 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 9 (นานายทร – นา
นายเอี่ยม) 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 
1,500 ม. สูงเฉลี่ย 1.00  ม. 
และลงหินคลุก หนา 0.10 ม.
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

75,000 75,000 400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

251 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 (นานายทร – นานาย
เอี่ยม) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
400  ม. และลงหินคลุก หนา
เฉลี่ย 0.10 ม พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

60,000 60,000 180,000 180,000 180,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง 
 

252 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลกุ 
หมู่ที่ 9 ( นานายสวน 
 กิรัมย์ นานายสม สุขดี ) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
1,000  ม.สูงเฉลี่ย 1 เมตร. 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

100,045 100,045 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

-ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง 
 

253 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จาก
ถนนลาดยาง - ที่นานายทองบ่อ  
ใจกล้า 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
500  ม.หนา  0.15 ม. 

281,250 281,250 400,000 
 

400,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนสง่ทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

254 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 จากนา
นายบุญม ีใจกล้า -นานางสุมาลี 
ใจกล้า 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  
1,000  ม.สูงเฉลี่ย 1 เมตร 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

- - 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ) 
 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

255 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่
ที่ 9 จากที่นานายเลิศ  นาม
วิชัย  ถึงที่นานางวาฬ  พลภู
เมือง 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว  800 ม.  สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- 88,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบตัิเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

256 ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 9 จากนานายสวน 
กิรัมย์-ที่นานายสุบรรณ นา
อุดม 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500  ม. สูงเฉลี่ย 
1 เมตร และลงหิน
คลุก หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. 

25,000 25,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

257 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 
จากนานายกิตกร –  
นานายบรรจง วารัมย์ 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

- - - 175,000 
 

175,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

258 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9    
จากบ้านนางสมคิด ไชยสา - 
ที่นานายบุญส่ง ใจกลา้  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200  ม. หนา  
0.15 เมตร  

90,000 90,000 140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

259 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 
จากถนน 219 - นานายบุญนำ 
สมภาค 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.50 
ม. ยาว 600 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

50,000 50,000 210,000 210,000 210,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

260 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 
จากนานายไพฑูรย์ – นานาย
ทองพูน พรมบุตร 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

50,000 40,000 230,000 230,000 230,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

261 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ       
หมู่ที่ 9 จากนานายสมควร –   
นานายเฉลิม ใจกล้า 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 700 ม. สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร 

56,000 56,000 180,000 180,000 180,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

262 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ       
หมู่ที่ 9 จากนานางสมบูรณ์ –   
นานางน้อย นิราษฎร์ภัย 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 600 ม. สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร 

72,000 - - 200,000 160,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

263 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
หมู่ที่ 9 จากนานายลว้น ลักขษร 
– นานายปอง ศรีประโคน 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

48,000 - - 240,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

264 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9  
จากถนน 219 - นานางทองม้วน 
สุขยืน  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 200  ม. หนา 
0.15 เมตร 

78,750 78,750 123,000 123,000 123,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

265 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก.หมู่ที่ 9 จากนานายปาน 
วงศ์เกตุ – นานายทองดี ทองภู  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 400  ม. สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

120,000 120,000 212,000 212,000 212,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

266 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 (จากนานายกิตตชิัย- นา
นายม้วย 
 บุญยงค์) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 3,000  ม. สูง 
1.00 ม. และลงหิน
คลุก หนา 0.10 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

750,000 750,000 750,000 800,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

267 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 จาก
นานายเอี่ยมใจกล้า- 
นานายไพฑุรย์ ใจกล้า 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400  ม.สูง 1.00 
เมตร 

50,000 50,000 - 320,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

268 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
จากบ้านนายต่วน เอ็นประ
โคน - นานายสวน สวัสดี 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว  400  ม. หนา  0.15 
ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

269 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางบุญ สืบสาย-
ถนนลาดยางไพบูลย์ หนอง
ม่วง 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.10 ม. 
ยาว 26 ม.หนา 0.15 
เมตร 

- - 42,700 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

270 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางลอย บุญคง-รร.บ้าน
ไพบูลย์  

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 160 ม.หนา  0.15 
เมตร 

- - 500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

271 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 
หมู่ที 9 จากถนนสาย 219 (จาก
บ้านนายศิลา แสนรัมย์) ถึงบา้น
นายประหยัด  สมภาค 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 200,000 
 

300,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนสง่ทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

272 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 จากบ้านางรสสุคนธ์ 
พวงดาวถึงบ้านนายสมบูรณ์ 
พวงดาว  

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

- - 325,000 
  

- - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำใหก้ารระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

273 โครงการลงหินคลุก หมู่ที 9 จาก
นานายบุญมี ใจกล้าถึงนานาย
ไพฑูรย์ ใจกล้า 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - 273,700 
 

200,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

274 โครงการลงหินคลุก หมู่ที 9 จาก
ถนน 219 ถึงนานายบุตร สร้อย
จิต 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - 300,000 200,000 300,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

275 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 9 จากที่นานายทองพูน 
พรหมบุตร-นานายล้วน ลักขษร 

-  เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 
 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,000  ม.สงูเฉลี่ย 
1.00  ม. และลงหิน
คลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

37,500 37,500 300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

276 โครงการลงหินคลุก หมู่ที 9 จาก
นานางจอมศรี สมภาค ถึง นา
นายผัน วงศ์เกตุ 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

- 379,000 
 

379,000 
 

379,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

277 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  
ม.9 จากถนนสาย 219 บ้านนาย
สมใจ ศรีพล ถึงนานายสมาน   
พวงเพชร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- -  219,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

278 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที 
9 จากถนน 219 ถึงบา้นนายสม 
สาสุดส ี

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 148,000 148,000 148,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

279 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการลงหินคลุกจากถนน
คอนกรีต หมู่ที 9 บ้านนาย
สมโภชน์ กิรัมย์ ถึงนานายสาย
ลม วิเชียรรัมย์ 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- 34,000 34,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

280 โครงการกอ่สร้างถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที 9  จากนานายทอง
พูน พรหมบุตร ถึงนานางสาย
ทอง     นิราศภัย  

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

- 158,000 158,000 158,000- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

281 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสุปราณี อิน
ทะเสนถึงบ้านนายอทิธชิัย 
เหลืองเดชานุรักษ์  

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
220 ม. ลึกเฉลี่ย     0.50 
ม.  

200,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

- -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

282 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายพร พวง
เพชร ถึงบ้านนางนวล 
ศรีประโคน 

-เพื่อให้การระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

-รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพกั - - 292,500 
 

292,500 
 

- -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

283 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางจอมศรี สม
ภาคถึงบ้านนางใบ เรืองรัมย์ 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 260,000 
 

- - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

284 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนาย 
สุรศักดิ์ นามวิชัย ถึงบ้าน 
นางองุ่น ละประโคน 

-เพื่อใหก้ารระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยด้วยความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 130,000 
 

- - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

-  ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

285 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสิน
ชัย อินทะเสน ถึงบ้านนาย
อำนวย พวงดาว 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 160,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

286 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี 
9 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงถึง
บ้านนายพร  
พวงเพชร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-ขนาดกวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 174,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสญัจร
และการขนสง่ทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงนา่อยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

287 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9  จากบ้านนายเอี่ยม  ใจ
กล้า ถึงบ้านนางลอง ใจกล้า 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนาเฉลี่ย 0.10 
ม.  
พร้อมฝาปิด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- -ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ไม่มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

288 โครงการลงหินคลุก หมู่ที 9 จาก 
นานายสวน กิรัมย์ ถึงนานายสม 
สาสุดส ี

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 49,000 49,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

289 โครงการลงหินคลุก หมู่ที 9 จาก
นานางจอมศรี สมภาคถึงนานาย
สมชาย สาสุดศรี 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 41,000 41,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

290 ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคลอง หมู่
ที่ 9 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 9 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

291 ซ่อมแซมถนนดิน              
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 9 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

292 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้การขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 9 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

293 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  
คสล.หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้การขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 9 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

294 โครงการกอ่สร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
(รอบที่ดินสาธารณะ) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 950  
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

427,500 427,500 671,000 671,000 671,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น
และการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

295 โครงการถนนดินยกระดับ หมู่
ที่ 10 (จากถนนลกูรัง  
ถึงที่นานายเฮียง) 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว  
2,500 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 4 จุด 

96,250 96,250 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่ง
ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

296 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10 
จากบ้านไทรถึงโคกตะแบก 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย  0.10 
ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

93,750 93,750 750,000 750,,000 750,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่ง
ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

297 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10  จากโคก
ตะแบกถึงบา้นไพบูลย์ 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
3,200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย  0.10 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

160,000 160,000 160,000 160,000 100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและ
การขนส่ง
ทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
จากประปา-นานายถนอม  ประ
ชงรัมย์ 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว 
180 ม. หนา 0.15  เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

75,000 75,000 200,000 
 

186,000 
 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

299 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 10 จากนานางตอมถึงสระ
นายน้อย ชะเอบรัมย์  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อบัุติเหต ุ

-ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 150 เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 2 
จุด 

- 312,000 - 312,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

300 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 10 จากนานางเริญ 
ปกประโคน ถึงสระนายเอย ประ
ประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัตเิหตุ 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 159,000 159,000 
 

159,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

301 โครงการวางท่อระบายน้ำ ประตู
ระบายน้ำ หมู่ที่ 10 เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยด้วยความสะดวก 

-วางท่อคู่ 100×100 จำนวน 
20 ท่อน 

- 250,000 
 

250,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

302 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 10 จากโคกตูมถึงคลองนาง
ฉลวย   ศรีละ  

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 256,000 
 

256,000 256,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 144 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

303 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกบดอัด  
หมู่ที่ 10 จากที่นานางตอม  ถึง 
ถนนบ้านไทร-โคกตูม   (สิ้นสุด
ระยะทาง 235 เมตร) 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 6 .00เมตร 
ยาว 235 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร 

- 160,000 160,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

304 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 10 จาก
ที่นานางตอม  ถึง ถนนบ้านไทร-
โคกตูม   

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร 

- 628,000 628,000 628,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

305 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 10 จุดเร่ิมต้น
จากสระนายตรู ประประโคน ถึง
ที่นานางแฉล้ม ปกประโคน
พร้อมลงหินคลุกบดอัด   

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 190 เมตร 
สูงจากผิวถนนเดิม 40 
ซม.พร้อมบดอัดหินคลุก
และวางท่อระบายน้ำ 

- - 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

306 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 10 จุดเร่ิมต้น
จากสระนายชอบถึงฝาย       
น้ำล้น    

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 6.00เมตร 
ยาว 380 เมตร สูงจาก
ผิวถนนเดิม 40 ซม.
พร้อมบดอัดหินคลุก
และวางท่อระบายน้ำ 

- - 295,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

307 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 จากแทังก์
ประปา-ที่นายายสนอง 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 6.00เมตร 
ยาว 250 เมตร สูงจากผวิ
ถนนเดิม 40 ซม.พร้อม
บดอัดหินคลุกและวางทอ่
ระบายน้ำ 

- - 16,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

308 ก่อสร้างรางระบายน้ำตามแนว
ข้างถนนในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 จากที่นายทิง 
 ประประโคน-สระนายเอ็น ประ
ประโคน 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 250,000 
 

200,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

309 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
จากถนนคอนกรีตที่นานายจีน 
ประประโคน –ที่นานางแฉล้ม 
ปกประโคน 

-เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - 20,000 
 

- 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

310 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10  
จากบ้านโคกตะแบกถึงบ้าน
ไพบูลย์  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,400 ม..  

- - 9,550,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้าร
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

311 โครงการวางรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 10 

-  เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกขึ้น 

- รางระบายน้ำยาว  
1,000 ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-  ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

312 ปรับปรุง ซ่อมแซมคัน
คลอง  หมู่ที่ 10 
 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 10 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

313 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ดิน หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 10 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

314 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
หินคลุก หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 10 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

315 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10     

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

316 โครงการก่อสร้างถนนโครงการ
ขยายถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
พร้อมรางระบายน้ำ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคม
คมคมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15  ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

200,000 
 

200,000 
 

300,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

317 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
(จากบ้านนายเคือง  - บ้านนาย
ประทีป พอกพูน) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว  500  ม.หนา 0.15 ม.  

153,125 153,125 220,000 220,000 220,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

318 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
(บ้านนายพอย- บ้านนายออน) 

- เพื่อใหม้ีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-  ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 
104 ม. หนา 0.15 ม.เสริม
ดินสูง  30 ซม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

35,646 35,646 165,360 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบตัิเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

319 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
(บ้านนายคอน – บ้านนายอึ่ง) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 
100 ม.หนา  0.15 ม. 
พร้อมท่อระบายน้ำØ 0.40 
× 1.00 × 3 ท่อน  จำนวน  
1  จุด     

45,000 45,000 130,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

320 โครงการขยายถนน ข้างละ 1  
เมตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายวินัย 
กะชีฟา้ ถึงบ้านนายเสงี่ยม กัน
รัมย์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคม
คมคมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 1.00 ม. (รวม 
2 ข้าง )ยาว 185 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 250,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรสะดวก
ย่ิงขึ้นและการ
เกิดอุบตัิเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

321 โครงการก่อสรา้งถนน 
ก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 11 
จากบ้านนางมาลัย  กลา้หาญ 
ถึงสระน้ำ หนองศาลา 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 100  
ม.หนา 0.15 ม.  พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

50,000 50,000 132,500 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

322 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 
จากบ้านนายชัด โยนรัมย์  ถึง
ที่ดิน นายนาค จารัตน์ 
 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

50,000 - 53,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

323 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 
(จากบ้านนายเสถียร  กันรัมย์ 
ถึงบ้านนายประสุข  พร้ิง
เพราะ) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 40  
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำ 

- 40,000 42,400 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

324 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 
จากบ้านนายจึง  จันทร์ประ
โคน ถึงบ้านนางจรรยา 
กริมรัมย์ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว  35  
ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- 32,000 37,100 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

325 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 
(จากบ้านนางจันทรา  
 ทอทับทิม ถึงบ้านนางลำดวน 
ทัศนะ) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว 300  ม. หนา 0.15 
ม.   
พร้อมท่อ 

135,000 135,000 200,000 200,000 236,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

326 โครงการกอ่สร้างถนน คสล 
 หมู่ที่ 11  รอบสระหนองหว้า 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 300  ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

110,250 110,250 159,000 159,000 159,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

327 โครงการกอ่สร้างถนน คสล      
หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสาว
จันทรา ทอทับทิม – ที่นานาย  
สุธน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

- - 74,200 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

328 โครงการขยายถนนข้างละ 1  
เมตรจากบ้านนายบุญเรอืง สินศิ
ริถึงบ้านนางผา เพียรงาม 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
(รวม 2 ข้าง )ยาว 185 
ม. หนา 0.15 ม.  

- - 250,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การ
สัญจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

329 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 
11 จากนาผู้ใหญ่ชอน – 
คลองโคกแกะ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,300 ม. หนา 
0.15  ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 1,325,000 1,325,000 1,325,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

330 ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 
11 จากที่ดินนางอมรรัตน์-
บ้านนางเพญ็  โสภา 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง 2.00 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15  
ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

- - - 53,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

331 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่
ที่ 11 จุดเร่ิมต้นจากบ้าน
นางอบเชย-บ้านนางเมือง 
วันประโคน 

-เพื่อให้การระบายน้ำภาน
ในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 400,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

332 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่
ที่ 11 จุดเร่ิมต้นจากบ้าน
นายสุพล-ที่ดินนายเสน่ห์ 
ศรีสุริยชัย 

-เพื่อให้การระบายน้ำภาน
ในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว200 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 200,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

333 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่
ที่ 11 จุดเร่ิมต้นจากบ้าน
นายสอด-ที่ดินนายลำ วากิ
รัมย์ 

-เพื่อให้การระบายน้ำภาน
ในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - - 160,000 - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มี
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ทำให้การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

334 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 11 จาก
บ้านนางคำสุข-ที่ดินนางแพรว 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 152 ม. หนา 
0.15  ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - - 237,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

335 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน  
หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

หมู่ที่ 11 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

336 ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 11 จาก
บ้านนายเลือย-บ้านนายยีน ลวง
ประโคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง 2.50 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 0.15  
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - - 52,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

337 ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 11 จาก
ที่ดินนางสาววรรณิสา-บ้านนาง
ลำดวน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง  3.00 ม. 
ยาว 157. หนา 0.15  
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - 192,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำใหก้ารสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

338 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 
จากบ้านนายเลอืย แก่นเพชร 
ถึงบ้านนายยีน  ลวงประคน 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 2.50 ม.
ยาว 35 ม.หนา 0.15 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

40,000 - 46,375 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

339 ก่อสร้างถนนแอลฟทัส์ตกิ 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง  7.00 ม. 
ยาว 1,130 เมตร. 
หนา 0.15  ม. พร้อม
วางทอ่ระบายน้ำ 

- - 1,288,888 1,288,888 1,288,888 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

340 ก่อสร้างถนนแอลฟทัส์ตกิ หมู่
ที่ 11 จากที่ดินนายประวิช-
ที่ดินนางศรีนวล  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการคมคม
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

-ขนาดกวา้ง  5.00 ม. 
ยาว 210 เมตร. หนา 
0.15  ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

- - 158,000 158,000 158,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

341 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน 
หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

หมู่ที่ 11 50,000 50,000 100,000 
 

100,000 
 

50,000- - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

342 โครงการก่อสร้างถนน 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

หมู่ที่ 11 100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

343 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
คันคลอง หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

หมู่ที่ 11 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

344 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11  
  

- เพื่อใหม้ีถนนทีไ่ด้มาตรฐาน
และลดอุบัติเหต ุ

หมู่ที่ 11 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

345 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12  
(จากหน้ายุ้งนายสมิตร – 
 นางเรย  ชาวสวน) 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.15  ม.   

70,000 - - 127,000 - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง 
 

346 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
หมู่ที่ 12 จากนานางยอด ดวง
ศรี ถึงนานายประสิทธ์ ขาว
งาม 
 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 

- ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

60,000 - 240,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรอืนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

347 ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 12 
 (หนองจีก – คันคลองบ้าน
น้อย) 

- เพื่อให้การขนสง่
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก
ย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว  1,000 ม.สูงเฉลี่ย 
0.80 ม. พร้อมทอ่ระบาย
น้ำØ 0.60  จำนวน  4  
จุด       

50,000 50,000 333,000 333,000 333,000 - ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

348 ก่อสร้างถนนดินยกพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 12 จากนา 
นายอุดร ดวงดาว ถึงนานาย
สำเนียง เกลียวทอง 
 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคมสะดวก 
 
 

- ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
ม.และลงหินคลุก หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

67,500 - 175,000 175,000 175,000 - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

349 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 12 จากนานาง
สำราญ   ภาสดาถึงนายนาย
เชียร เจือจันทร์ 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- - 240,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสญัจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

350 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 
จากคลองตาสังข์ถึงนานาง 
คำพงษ์  ภาสดา 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 2.00
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 106,000 
 

106,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำใหก้ารสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

351 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 12 จากนานาย
สัมฤทธิ์ ชาวสวน ถึงนานายรอย 
ภาสดา 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 47,000 
 

47,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

352 โครงการกอ่สร้างถนนดิน  
หมู่ที่ 12 จากบ้านนาย       จำ
เรียน ภาสดาถึงนานายสำริด 
ชาวสวน 

-เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

-ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.40เมตร 

- 148,000 
 

148,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

353 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
12 จากบ้านนายเหยียบ บุญ
เจริญถึงสระนายสมบัติ 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

-ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 302,000 
 

302,000 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

354 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมูบ้าน  หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
500 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำหนา 0.10 ม. พร้อม
ฝาปิด 

- 420,000 350,000 300,000 
 

- -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

355 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
กลางหมู่บ้าน หมูท่ี่ 12 
จุดเร่ิมต้นจากบ้านนายสมบัติ 
มั่นยืนถึงบ้านนางอ้วน ทิพกระ
โทก 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
ข้างละ 400 ม. ลึก 0.50 ม. 
ผนังระบายน้ำหนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิด 

- 420,000 220,000 
 

120,000 
 

- 
 

-ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรอืนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

356 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
จุดเร่ิมต้นจากบ้านนาย
สุพรรณ ศรีแก้วถึงสี่แยกกลาง
หมู่บ้าน. 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
350 ม. ลึก 0.50 ม. ผนัง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปิด 

- 305,000 300,000 
 

- 
 

- -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
 

357 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
จุดเร่ิมต้นจากสี่แยกถึงบ้าน
นายสังข์ เพาะพูน 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
180 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม. 
ผนังระบายน้ำ พร้อมฝาปิด 

- 420,000 150,000 - - -ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนไม่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

358 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
จุดเร่ิมต้นจากบ้านนางคำเพย 
เพ็งพาถึงบ้านนายสำเนียง 
เกลียวทอง 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 135 ม. ลึก 0.50 
ม. ผนังระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิด 

- - - 
 

130,000 
 

- -ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ไมม่ีปัญหาน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

359 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
จุดเร่ิมต้นจากบ้านนางสุคนธ์ 
ภาสดาถึงบ้านนายสังข์ เพาะ
พูน 

- เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 370 ม. ลึก  
0.50 ม. ผนังระบาย
น้ำ พร้อมฝาปิด 

- - 200,000 220,000 - -ร้อยละ 70 ของครัวเรือน
ไม่มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

-ทำให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

360 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12  
จากบ้านหนองม่วงถึงบ้านโคก
สำโรง 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอบัุติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร.ยาว 2,600 
เมตร  

- - 7,285,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

361 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  
จากบ้านนายสำรอง ชาวสวน
ถึงบ้านนางละเอียด ชาวสวน  

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.00 
เมตรยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร.  

- 95,000 95,400 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

362 โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการขยายถนนข้างละ 1 
เมตรจากสามแยกบ้านเสม็ดถึง
วัดบ้านหนองม่วง. 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

 - ขนาดกว้าง .50 เมตร (2 
ข้าง) ยาว 353 เมตร หนา 
0.15 ม. 

- -  195,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ในตำบลบ้านไทรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

363 ก่อสร้างถนนถนน คสล. หมู่ที่ 
12 จากบ้านนายลุ ศรีแก้งถึง
สวนนายเสมอ กุยรัมย์ 
 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวก และลดอุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร. 

- 
 

- 150,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ในตำบลบ้านไทรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

364 ก่อสร้างถนนถนน คสล. หมู่ที่ 
12 จากศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้าน
หนองม่วงฯ-ศาลาประชาคม 
 

- เพื่อให้การสญัจร
สะดวก และลดอุบัติเหต ุ

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100  เมตร หนา 0.15 
เมตร. 

- 
 

- 33,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ในตำบลบ้านไทรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
 

365 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
หมู่ที่ 12 จากนานางคำเพย เพ็ง
พาถึงนานายอุดร ดวงดาว 

- เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

 - ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร สูง 1.00 ม.และ
ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

- - 353,000 353,000 353,000 - ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ในตำบลบ้านไทรได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

-  ทำให้การ
สัญจรและการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

366 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนถนน คสล. หมู่ที่ 
12 จากสีแ่ยกบ้านนายสี  ดวงศรี
ถึงบ้านนางสะอาด    บุญเจริญ 
 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- ขนาดกว้าง 3.00 
เมตรยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร. 

- 
 

- 495,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

367 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 
 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 12 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

368 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคัน
คลอง  หมู่ที่ 12 
 

- เพื่อให้การสญัจรสะดวก 
และลดอุบัติเหตุ 

- หมู่ที่ 12 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรอืนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

369 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดิน หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 12 50,000 50,000 - 
 

- 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

379 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก 

- หมู่ที่ 12 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในตำบลบ้าน
ไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 1 
 

-  เพื่อกกัเก็บน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค 

-  จำนวน  1   แห่ง 
 

62,500 62,500 - - 200,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

2 โครงการขุดลอกคลองหนอง
หว้า หมู่ที่ 2 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค 
และปลกูพืชทางการ
เกษตร 

-  จำนวน  1   แห่ง 
 

231,750 231,750 - 200,000 - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

3 โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ำ      
หมู่ที่ 2 คลองหนองหว้า –      
ที่นานายโลม มากะเต 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   แห่ง 
 

- 4,500,000 4,500,000 - - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

4 โครงการกอ่สร้างฝายน้ำล้น 
ห้วยสมอ หมู่ที่ 3 
 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 
 

-  จำนวน  1   แห่ง 
 

- 3,000,000 ,- 4,500,00
0 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

5 โครงการขุดลอกหว้ยพับ  
หมู่ที่ 3 (จากฝายน้ำล้น –   
ห้วยสมอ ) 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค 
และปลูกพืชทางการ
เกษตร 

-  จำนวน  1   แห่ง 
กว้าง 15 ม. ยาว 
500 ม.ลึก 3.00 ม. 

672,750 672,750 - - 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
โครงการขุดลอกคลองห้วยสมอ หมู่
ที่ 3 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
อุปโภค บริโภค และปลูกพืช
ทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 
 

217,500 217,500 217,500 - - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

7 โครงการขุดลอกหนองละหานและ
อัดบดหินคลกุรอบหนองละหาน
พร้อมรั้ว  หมู่ที่ 3 
 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
อุปโภค บริโภค และปลูกพืช
ทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

- 217,500 - 300,000 - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

8 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ำ  หมู่
ที่ 3  ห้วยสมอ 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดแูล้ง
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

150,000 150,000 - 250,000 - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

9 โครงการขุดลอกคลองโคกแกะ  
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
อุปโภค บริโภค และปลูกพืช
ทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

250,000 250,000 - - 250,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการทำ
เกษตร 
 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

10 โครงการขุดลอกหนองคู   
หมู่ที่ 5 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
อุปโภค บริโภค และปลูกพืช
ทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

112,500 112,500 - 200,000 - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำ

เพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำ 
โครงการขุดลอกหนอง
เจ๊ก   
หมู่ที่ 6 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อุปโภค บริโภค และปลูก
พืชทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

112,500 112,500 200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

12 โครงการกอ่สร้างถังเก็บ
น้ำฝน หมู่ที่ 7 

.-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อุปโภค บริโภค และปลูก
พืชทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

100,000 100,000 - - 200,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

13 โครงการกอ่สร้างฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ 7 (ข้างนา
นางสาวประเสริฐ ) 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

- - 250,000 
- 

- - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองชา่ง 
 

14 โครงการกอ่สร้างฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ 7 (นานางย่อย  
นิสัยดี) 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

- - 250,000 - - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

15 โครงการกอ่สร้างฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ 7 (คลองห้วย
ขวาง) 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

65,000 65,000 200,000 - - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

16 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยขวาง หมูท่ี่ 7 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

- - ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำ 
ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ หมู่
ที่ 8 (จากคลองบ้านโคก
กี่ เชื่อมบ้าน บ้านโคกตูม 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

100,000 100,000 - 200,000 - ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

18 ขุดลอกหนองลำดวน หมู่
ที่ 8  

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

65,000 65,000 - - 200,000 ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

19 โครงการกอ่สร้างฝายน้ำ
ล้น    หมู่ที่ 8  (ที่นานาย
เคลือบ      มากะเต ,นา
นายดีน)  

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

65,000 65,000 - - 200,000 ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

20 โครงการขุดหนองม่วง  
หมู่ที่ 9 (สระหนองม่วง) 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อุปโภค บริโภค และ
ปลูกพชืทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

100,000 100,000 200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

21 โครงการขุดลอกหนอง
น้ำ 
หมู่ที่ 10 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

84,900 84,900 200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

22 โครงการขุดลอกสระน้ำ
หนองหว้า หมู่ที่ 11 
 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อุปโภค บริโภค และ
ปลูกพชืทางการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 

 

100,000 100,000 200,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 70ของประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการทำ
เกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
โครงการขุดลอกสระน้ำ
หนองศาลา พร้อมสร้างรั้ว 
หมู่ที่ 11 

-  เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดู
แล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

-  กว้าง  40 ม.
ยาว 40 ม.  ลึก 
3.00 ม. จำนวน  
1   แหง่ 

100,000 100,000 - 200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

24 ก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ 10  
จากหนองหวา้ถึงที่นานาย
ฉลวย 

-  เพื่อกกัเก็บน้ำไว้สำหรับ
อุปโภค และบริโภค 

- จำนวน 1 เเห่ง 100,000 100,000 - 
 

100,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

25 โครงการขุดลอกหนองวัด     
หมู่ที่ 12 

-  เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับ
เก็บกกัน้ำเพื่อการเกษตร 

- จำนวน 1 เเห่ง 100,000 100,000 200,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

26 ก่อสร้าง บันไดลงสระน้ำ
หนองหว้า หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อประชาชน 

- จำนวน 1 เเห่ง 50,000 50,000 - 100,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

27 โครงการขุดสระ  อบต. -  เพื่อให้มีแหล่งน้ำใชท้ำ
ประปา หมู่ที่ 4 และมี
แหลง่น้ำเพื่อการเกษตร 

-  จำนวน  1   
แห่ง 
 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมน้ีำเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

-  มีน้ำสำหรับ อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บ
น้ำฝน หมู่ที่ 1-12  

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

 -  จำนวน  12   แห่ง 
 

-- - - 200,000 
 

- - ร้อยละ 70
ของประชาชน
มีน้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่  1-12 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

- ซ่อมแซมบ่อบาดาล 
จำนวน  1 แห่ง 

80,000 80,000 - 200,000 
 

- - ร้อยละ 70
ของประชาชน
มีน้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

30 โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล  
หมู่  1-12 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

- ซ่อมแซมบ่อบาดาล 
จำนวน  12 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - - ร้อยละ 70
ของประชาชน
มีน้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

31 ติดตั้งระบบเคร่ืองผลิตน้ำดื่ม ใน
เขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรพร้อม
เคร่ืองบรรจุน้ำถ้วยสำหรับบริการ
ประชาชนในพื้นที ่

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

-  จำนวน  12   แห่ง 
 

500,000 
 

500,000 
 

 - 200,000 
 

- ร้อยละ 70
ของประชาชน
มีน้ำประปาใช้ 

- ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค บริโภค 

กองชา่ง 
 

32 โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อ
การเกษตร ขนาด 6 น้ิวโดยใช้
เคร่ืองสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 
 

หมู่ที่ 1-12 - - 300,000 
 

- 200,000 
 

- ร้อยละ 70
ของประชาชน
มีน้ำประปาใช้ 

-  ทำใหร้าษฎรใน
หมู่บ้านได้มี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรสำหรับบริการ
ประชาชนในพื้นที ่

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

หมู่ที่ 1-12 - - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
 

34 โครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล -  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

หมู่ที่ 1-12 400,000 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
 

35 โครงการกอ่สร้างอาคารบังคับน้ำ
ห้วยหนองหว้า 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

หมู่ที่ 1-12 - 
 

- 20,000,00
0 

(งบอื่นๆ) 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการพัฒนาระบบประปา 
โครงการขยายเขตจำหน่าย
น้ำประปา และปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ 
ประโยชน์ 

 -  จำนวน  4  
แห่ง 
 

500,000 
 

500,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ทำใหร้าษฎรใน
หมู่บ้านได้มี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองชา่ง 
 

36 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1,3,4,5,7,8,9,10 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ 
ประโยชน์ 

 -  จำนวน  8 แห่ง 
 

9,000,000 9,000,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ทำใหร้าษฎรใน
หมู่บ้านได้มี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองชา่ง 
 

37 โครงการติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์กับระบบประปา
หมู่บ้าน 

- เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย - หมู่ที่ 1,2, หมู่ที่ 
6,7,11,12 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

- ทำให ้อบต.ลด
ภาระค่าใช้จ่าย 

กองชา่ง 
 

38 โครงการขยายเขตวางทอ่เมน
ระบบประปาหมู่บ้าน  
 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ 
ประโยชน์ 

 -  จำนวน  12   
แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ 

-  ทำให้ราษฎรใน
หมู่บ้านได้มี
น้ำประปาใชอ้ย่าง
ทั่วถึง 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการบริการสาธารณะ
อื่น 
โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์  
หมู่ที่  1 – 12 

-เพื่อใช้ประโยชน์ใน
หมู่บ้าน 

-  จำนวน  10   แห่ง    100,000 
 

100,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ ไว้
ใช้ประโยชน์ 
 

-  ประชาชนมี ศาลา
อเนกประสงค์ใช้ใน
หมู่บ้านและอื่นๆ 

กองชา่ง 
 

40 ถมที่สาธารณะประโยชน์ 
พร้อมลอ้มรั้วรอบทีท่ำการ 
อบต. หลังเก่า หมู่ที่ 1  

- เพื่อให้มีสถานที่ใน
การประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้านไดอ้ย่าง
สะดวก 

- ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ พร้อมล้อมรั้ว
รอบที่ทำการ อบต. 
หลังเก่า 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- มทีี่สาธารณะไว้
ใช้ประโยชน์ 
 

-  ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

กองชา่ง 
 

41 ถมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่
ที่ 1 (บริเวณสี่แยกหน้าบ้าน
นายสนอง    ทุยประโคน) 

- เพื่อให้มีสถานที่ใน
การประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้านไดอ้ย่าง
สะดวก 

- ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 
จำนวน 1 จุด 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้านได้
อย่างสะดวก 

-  ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

กองชา่ง 
 

42 ถมที่สาธารณะประโยชน์ 
 หมู่ที่ 1 (บริเวณแยกหน้า
บ้านนายกร ี ประประโคน) 

- เพื่อให้มีสถานที่ใน
การประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้านไดอ้ย่าง
สะดวก 

- ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 
จำนวน 1  จุด 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้านได้
อย่างสะดวก 

-  ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่     (ต่อ)  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการบริการสาธารณะอื่น 
ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติใน 
อบต.บ้านไทร พร้อมสร้างรั้วรอบ ดา้น
ทิศตะวันตก 

- เพื่อให้บริการประชาชนใน
เขตพื้นที่และความปลอดภัย
ของอาคาร 

จำนวน 1 แห่ง - - - 
 

- 
 

500,000 
 

- ร้อยละ 80 
ของประชาชน- 
มีศาลาไว้ใช้
ประโยชน์ 

-  ทำให้มี
ศาลาไว้ใช้
ประโยชน์ 

กองชา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชยั  จังหวดับุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ด้านส่งเสรมิและคุณภาพชีวติ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิตทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีค 
 

าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพชืที่ใหพ้ลังงาน
ทดแทน 

-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพชืที่ใหพ้ลังงานทดแทน
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

-  ประชาชนตำบลบ้านไทร  
หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น และเพิ่ม
จำนวนการใชพ้ลังงาน
ทดแทน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 
 

 

โครงการส่งเสริมการ
ปลกูพชืเศรษฐกิจ 
 

-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพชืที่ให้เศรษฐกิจและเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน 

-  อบต. บ้านไทร และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านไทร ทั้ง 12 หมู ่

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
 

- เพื่อลดการใชพ้ลังงานและ  
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 

-  อบต. บ้านไทร และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านไทร ทั้ง 12 หมู ่

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น และเพิ่ม
จำนวนการใชพ้ลังงาน
ทดแทน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการส่งเสริมอาชพี
การเลี้ยงโค- กระบือ  

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และ
ศักยภาพในการประกอบอาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.1. แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดสร้างทีท่ำการ
พร้อมจัดหาเคร่ืองใช้
สำนักงาน “ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลบ้านไทร  

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชพีทางการเกษตรและมี
อุปกรณ์สำนักงาน เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เคร่ืองปร๊ิน
ไว้ใช้ในสำนักงาน 

-  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และ
สาธิตการเกษตรประจำตำบล
บ้านไทร 
จำนวน 1  แห่งและจัดซ้ือ
อุปกรณ์สำนักงาน เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เคร่ือง
ปร๊ินไว้ใช้ในสำนักงาน 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร และ
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรของชุมชน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิต
การทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
เรียนรู้ สาธิตการทำการเกษตร
แบบผสมผสาน 

-  จัดต้ังศูนย์สาธิตการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน 
จำนวน 1 แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 

7 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชพีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
อินทรีย์และศึกษาดูงาน 

-  เพื่อให้ประชาชนมีอาชพี
เสริมเพิ่มรายได้สามารถ
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงได ้

- ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านไทรทั้ง 12  หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ชุมชนเข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกันที่ด ีเป็นสังคม
อุดมสุข 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

8 โครงการเสริมการผลิต
พันธุ์ขา้วชุมชน 
 

- เพื่อยกระดับขา้วในชุมชนให้
เป็นโครงการพันธุข์้าวที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

-  ประชาชนในเขตพื้นที ่
 ตำบลบ้านไทร ทั้ง 12 หมู่ 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ตำบลบ้านไทรมพีันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

กองสง่เสริม
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชพีกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ 

-  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร์
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความ
ปลอดภัยจากสารพิษและมี
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

จำนวน  1  กลุ่ม 50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้กลุ่มฯมีความ
เข้มแข็งสินค้ามีคุณภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชพีเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศึกษาดูงาน 

-  เพื่อให้ราษฎรมีอาชพี
เสริมและมีรายได้เสริม
ให้แก่ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล    
บ้านไทร  หมู่ที่ 1 - 12 
 

50,000 
 

50,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพชืผัก สวนครัว 

-  เพื่อให้ราษฎรมีอาชพี
เสริมและมีรายได้เสริม
ให้แก่ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น มีอาชพีเสริม เพิ่ม
รายได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชพีหัตถกรรม จักร
สานงานไม้ต่างๆ 

-  เพื่อให้ราษฎรมีอาชพี
เสริมและมีรายได้เสริม
ให้แก่ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร หมู่ที่ 1 - 12 

 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น มีอาชพีเสริม เพิ่ม
รายได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

13 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-เพื่อให้ราษฎรมรีายได้
เพิ่มขึ้นจากการทอ่งเที่ยว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-มีไม้ดอกสวยงามและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน 

-คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

14 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

- เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเร่ืองการผลิตและ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่
มีคุณภาพและราคาถูก 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการแปลงสาธิต 
“เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริ” 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ
จัดทำการเกษตรตามแนว
พระราชดำร”ิ 

-  ประชาชนตำบล  
บ้านไทร  

หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

16 โครงการส่งเสริมแปลงข้าว
เกษตรอินทรีย์ 
 

- เพื่อส่งเสริมการปลูกพันธุ์
ข้าวเกษตรอินทรีย์ให้มี
คุณภาพดขีึ้น 

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร  

หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้ข้าวมรีาคา
สูงขึ้นและปลอด
สารพิษ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

17 โครงการสนับสนุนพันธุ์พชื 
เมลด็พันธุแ์ละพันธุส์ัตว์แก่
ราษฎร 

- เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว ์

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร หมู่ที่ 1 - 12 

30,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

-คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

18 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชพีเพาะเห็ด 

- เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เสริม
ใหแ้ก่ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล   
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

19 โครงการส่งเสริมอาชพีปลูก
แตงโม ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ และ
ศักยภาพในการประกอบ
อาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

20 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชพีการผลิต
อาหารสัตว ์

- เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ
เสริมรายได ้

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

21 โครงการจัดซ้ือชุดทดสอบ
ปุ๋ย,ดิน,น้ำ ฯลฯ 
 

- เพื่อใหร้าษฎร ได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมคีวาม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้ราษฎรลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2.1 แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการจัดซ้ือแผ่นเทียบสี      
ใบข้าว 

- เพื่อให้ราษฎร ได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้ราษฎรไดท้ราบ
ถึงปัญหาของข้าวที่
จะต้องเพิ่มปุ๋ยให้มี
คุณภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

23 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชพีต่างๆ 

- เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
ในการประกอบอาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
 บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

24 โครงการฝึกอบรมหมอดิน
อาสา 

- เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
ปัญหาของดิน 

-  ประชาชนตำบล      
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

-ทำให้ราษฎรได้รู้จัก
การบำรุงรักษาดินให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

25 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองและ
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
 

- เพื่อให้ราษฎร ได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 100,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

26 โครงการปลูกผกัสวนครัวรั้ว 
กินได ้

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2.1 แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

- เพื่อเป็นการบริการ
ข่าวสารด้านการเกษตรและ
พัฒนาอาชพีเกษตรกรรม 

เกษตรกร  
หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการประกอบ
เกษตรกรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

28 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- เพื่อดำเนินตามหลกั
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

- อบต. บ้านไทร  
และ 1- 12 หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดีขึ้น กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 

29 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พันธ์ไข่ให้กับประชาชน 

- เพื่อใหร้าษฎร ได้มีรายได้
และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดีขึ้น กองส่งเสริม
การเกษตร 

30 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 
-กิจกรรมการถา่ยทอดความรู้
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

-  เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้ความเข้ใจการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-เพื่อส่งเสริมและสนบสนุน
การผลิตและเพิ่มความอดุม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน 

-  อบต. บ้านไทร และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร ทั้ง 12 
หมู่ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เกษตรกรร้อยละ 
90 สามารถผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ไว้ใช้เอง 

-  สามารถลดต้นทุนการผลิต
โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่
ผลิตใช้เองอย่างพอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

,สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
ประโคนชัย 
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2.1 แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การผลิตและการใช้เชื้อชวีินท
รีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
-กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเชือ้ราไตโคเดอร์มา 

-  เพื่อถ่ายทอดความรู้
การใชเ้ชื้อชีวินทรีย์ในการ
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
-เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตเชือ้ชีวินทรีย์ไว้ใช้ใน
ชุมชน 

-  เกษตร จำนวน 80 
คน 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เกษตรกรร้อยละ 90 
สามารถผลิตและใช้
สารชีวินทรีย์ในการ
ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช 

-  เกษตรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 
50 
-ชุมชนมีการผลิตเชื้อชีวินท
รีย์ใช้เองแลพสามารถ
จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
ทั่วไป 

-กองส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักงาน-
เกษตรอำเภอ
ประโคนชัย 

32 โครงการไถกลบฟางขาว 
กิจกรรมวันรณรงค์ไถกลบ
ฟางข้าว 

-  เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่เกษตรกร
เห็นความสำคัญในการ
ปรับปรุงดินดีและ
เหมาะสมในการปลูกข้าว 
 

-  อบต. บ้านไทร 
และประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ทั้ง 12 หมู่ 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

เกษตรกรร้อยละ 90 
มีการไถกลบตอซัง
ข้าว 

-  เกษตรกรมีการไถกลบ
ตอซังข้าวเพือ่เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 

-กองส่งเสริม
การเกษตร 
สำนักงาน 
-เกษตรอำเภอ
ประโคนชัย 

33 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 
 

-  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรหลัง
ฤดูทำนา 
-  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรหลัง
ฤดูทำนา 
 

-  อบต. บ้านไทร 
และประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ทั้ง 12 หมู่ 

- 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เกษตรกรร้อยละ 90 
มีรายได้เสริมจากการ
ปลูกพชืฤดแูล้ง 

-  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
สามรถใชเ้วลาว่างหลัง
ฤดูกาลทำนาให้เป็น
ประโยชน์ 

-กองส่งเสริม
การเกษตร 
,-สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
ประโคนชัย 
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2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการน้ำคือชวีิต:ศาสตร์
พระราชาสูแ่ปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

 
 

-  เพื่อนำศาสตร์พระราชา
จากการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำมายกระดับ
คุณภาพชวีิตและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
-เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตเชือ้ชีวินทรีย์ไว้ใช้ใน
ชุมชน 

-  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 แปลงเกษตร
ผสมผสาน 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เกษตรกรร้อยละ 
90 มึคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

-  เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

35 โครงการเพาะขยายและ
กระจายพันธุพ์ืช 

-เพื่อเพาะขยายพันธพ์ืช
กระจายพันธพ์ืชสู่ชุมชน 

-กระจายพันธ์พชืหมู่ที่ 
1-12 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

ประชาชนหมู่ที่ 1-
12ได้ร่วมเพาะ
ขยายและกระจาย
พันธ์พชื 

-ประชาชนมีพันธ์พชืสำหรับ
ปลูกในครัวเรือนและชุมชนมี
การแบ่งปัน สร้างความรัก
สามัคคีในชุมชน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

36 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและ
ศึกษาดูงาน 

-เพื่อให้ประชาชนมีอาชพี
เสริมเพิ่มรายได้ทางการแก
ษตรสามารถดำรงชีวติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้

-  อบต. บ้านไทร และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร ทั้ง 12 
หมู่ 

- 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรร้อยละ 
90 มึคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

-  เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

37 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

-เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

-  อบต. บ้านไทร และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร ทั้ง 12 
หมู่ 

- - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนหมู่ที่ 1-
12ไดร่้วมเพาะ
ขยายและกระจาย
พันธ์พชื 

-ประชาชนเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 178 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2. 2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565   
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชพีให้แก่กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี
ผู้สูงอาย,ุ  ผู้พกิารและผู้ป่วย
เอดส์และประชาชนทั่วไปตำบล
บ้านไทร 

- เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชพีให้แก่กลุ่มอาชีพ,กลุ่ม
สตรี,ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ,ผู้ป่วย
เอดส์และประชาชนทั่วไปให้มี
อาขพีเสริม เพิ่มรายได้เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

-กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี,
ผู้สูงอาย,ุ ผู้พกิาร,ผู้ป่วย
เอดส์และประชาชนทั่วไป 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

กลุ่มอาชพี,กลุ่มสตรี,
ผู้สูงอาย,ุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ประชาชนทั่วไปมีอาชีพ
เสริมและรายได้เพิ่มขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชพีกลุ่มอาชีพทำขนม ,
อาหารตา่งๆ ฯลฯ 

- เพื่อใหร้าษฎรมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เสริมใหแ้ก่
ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- คุณภาพชีวิตราษฎรดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เลี้ยงไหม และทอผ้าพื้นเมอืง 
ผ้าไหมตีนแดง เป็นสินค้า 
OTOP 

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และ
ศักยภาพในการประกอบอาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

 
กอง 

สวัสดิการฯ 
 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
ทำดอกไม้จันทน์ ใน
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และ
ศักยภาพในการประกอบอาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

5 โครงการส่งเสริมอาชพี การทำ
ดอกไม้ประดิษฐ เพื่อพัฒนาเป็น
สินค้า OTOP 

เพื่อให้ราษฎรมีความรูแ้ละ
ศักยภาพในการประกอบอาชพี 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

สำนกัปลัด 
กอง 

สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP สู่ AEC 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP      
สู่ตลาด AEC 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน 
ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

7 โครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างตอ่เนื่อง 

-  อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ตำบลบ้านไทรจำนวน  60  
คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนือ่ง 

กอง 
สวัสดิการฯ 

8 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแก่
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่น
ร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต. 

-  ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  หมู่ 
บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ประชาชนได้เห็น
ความสำคัญของการ 
มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

กอง 
สวัสดกิารฯ 

9 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูว่ัยผู้สูงอายุ 

- เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสูว่ัย
ผู้สูงอายุได้รับการเตรียม
ความพร้อม 

-  ประชาชนที่จะเร่ิมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านไทร ทั้ง 12  หมู่  

150,000 150,000 50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ผู้สูงอายุในอนาคต 
มีความพร้อมในการ
ดำเนินชีวิต 

กอง 
สวัสดิการฯ 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่พฒันา
งานสวัสดิการสังคมในชุมชน 

- เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบล 
  บ้านไทรทั้ง 12  หมู่ 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ผู้สูงอายมุีศักยภาพ 
ที่ด ี

กอง 
ฯ 

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

- เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบล 
   บ้านไทรทั้ง 12  หมู่ 

100,000 100,000 50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ผู้สูงอายุมีศักยภาพ 
ที่ด ี

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 180 

 

2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมค่านิยมใน
การใช้จ่ายเงินเพื่อ
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จัก
วิธีการใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการที่เกิดประโยชน์ 

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  

หมู่ 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ผู้สูงอายุรู้จักใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

13 โครงการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิก ในครอบครัว 

- เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ครอบครัวมีความรัก 
ความผูกพันต่อกัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
14 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ - เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธภ์ายใน
ครอบครัวให้เกิดความ
อบอุ่นภายในครอบครัว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ครอบครัวในชุมชนตำบล
บ้านไทรมีความสัมพันธอ์ัน
ดีเกิดความอบอุ่น 

กอง
สวัสดิการฯ 

15 
 

โครงการดูแลมารดาหลัง
คลอด 

-เพื่อส่งเสริมให้แม่หลัง
คลอดได้รับการดูแลและ
ปฏิบัติตัวได้ถกูต้อง 

- แม่หลังคลอดทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบานไทรมี
ความสัมพันธเ์กิดความรัก
อบอุ่นภายในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

16 โครงการอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน 

-  เพื่อให้มีอาสาสมัคร
ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  

หมู่ 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  ผู้สูงอายุได้รับการดแูล
อย่างเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการฯ 
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการจัดหา
เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อตา้นภัย
หนาว 

- เพื่อให้ผู้ประสบภัย
หนาวได้รับการ
ช่วยเหลือ 

-  ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  
หมู่ 

250,000 
 

250,000 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ผู้ประสบภัยหนาวได้รับ
การช่วยเหลอื 

กอง
สวัสดิการฯ 

18 โครงการพัฒนาทีอ่ยู่
อาศัยแก่ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ทีไ่ด้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

- เพื่อให้ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ และผูท้ี่ได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ มี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
ที่ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  
หมู่ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผูท้ี่
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ     
มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการฯ 

19 การจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการเพือ่พฒันาสตรี
และครอบครัวในชุมชน 

- เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกจิและเพื่อ
ความม่ันคงใน
ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบลบ้าน
ไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีรายได้และมี
สวัสดิการที่ด ี

กอง
สวัสดิการฯ 

20 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีครอบครัว
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีให้เกิด
ความม่ันคงใน
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต 
ตำบลบ้านไทร 
ทั้ง 12 หมู่ 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนในเขตพี้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12 หมู่
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีให้เกิดความ
มั่นคงในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

21 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

- เพื่อสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 

ผู้สูงอายใุนเขต 
ตำบลบ้านไทร 
ทั้ง 12 หมู่ 

9,500,0
00 

9,500,0
00 

11,800,00
0 
 

12,500,00
0 
 

13,500,00
0 

 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร ได้รับ
การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

- เพื่อสงเคราะหด์ูแลผู้ป่วย
โรคเอดส์โดยการจัดสรรเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
ตำบลบ้านไทร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ผู้ป่วยเอดส์มี
กำลังใจ 
ในการดำเนินชีวิต 

กอง
สวัสดิการฯ 

23 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผูพ้ิการ 

- เพื่อสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการแก่คนพิการในตำบล 

ผู้พิการในเขต 
ตำบลบ้านไทร 

650,000 
 

650,000 
 

4,329,600 
 

5,329,6
00 
 

6,329,6
00 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ผู้พกิารมีคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

24 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากจนขาดผูอุ้ปการะ 

- เพื่อสงเคราะห์ให้เด็กยากจน
ขาดผูอุ้ปการะได้รับการดแูล 

เด็กยากจนขาดผู้
อุปการะในตำบล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- เด็กยากจนขาดผู้
อุปการะได้รับการดแูล
อย่างทัว่ถึง 

กอง
สวัสดิการฯ 

25 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนด้านที่อยู่
อาศัย 

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูท้ี่
ประสบปัญหาความยากจน
ด้านที่อยูอ่าศัย 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -
12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ผู้ที่ประสบปัญหาความ
ยากจนด้านทีอ่ยู่อาศัย
ได้รับความช่วยเหลอื 

-กอง
สวัสดิการฯ 

26 โครงการส่งเสริมการ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อการ
พัฒนาชนบท 

- เพื่อให้ทราบเกณฑ์รายได้
ของแตล่ะครัวเรือน 

- ครัวเรือน 12  
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- อบต.ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ของหมู่บ้านอยา่งถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

27 โครงการจัดทำสมุด
บัญชีครัวเรือน 

- เพื่อให้ทราบเกณฑ์รายได้
ของแตล่ะครัวเรือน 

 -  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -
12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- อบต.ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ของหมู่บ้านอยา่งถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

28 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนด้านที่อยู่
อาศัย 

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูท้ี่
ประสบปัญหาความยากจน
ด้านที่อยูอ่าศัย 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -

12 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ผู้ที่ประสบปัญหาความ
ยากจนด้านทีอ่ยู่อาศัย
ได้รับความช่วยเหลอื 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่
สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงาน 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะผู้นำ
แก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี
ในด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงาน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานท้องถิ่น ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรี การพัฒนา
ครอบครัว การพัฒนา
เด็ก ฯ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

30 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ให้แก่บุคลากรทอ้งถิ่น/
พนักงานท้องถิ่น ในเร่ือง
เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี การ
พัฒนาครอบครัว การพัฒนา
เด็กฯ 

- เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น/พนักงานท้องถิ่น ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี 
การพัฒนาครอบครัวฯ 

- บุคลกรในท้องถิ่น/
พนักงานสว่นท้องถิ่น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานท้องถิ่น ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรี การพัฒนา
ครอบครัว   การพัฒนา
เด็ก ฯ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

31 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ 
ที่พึ่ง 
 

- เพื่อสงเคราะหผ์ู้ยากจนไร้ทีพ่ึ่ง  -  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

300,000 300,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลื่อเมือ่เกิดความ
เดือดร้อน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

32 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ป่วยเร้ือรัง 

-เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพ ผู้พกิาร ผู้ป่วยอดส์
และผู้ป่วยเร้ือรัง 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ผู้พิการ ผู้ป่วยอดส์
และผู้ป่วยเร้ือรังมีการ
พฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 184 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

-เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกันให้เด็กวัยเรียนได้
มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอันควร 

-เด็กและเยาวชนตำ
ตำบลบ้านไทร 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัย
อันควรร้อยละ 80 

- อบต.ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ของหมู่บ้านอย่าง
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

34 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย 
 

- เพื่อเสริมสร้างคุณค่าภูมิปญัญา
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  
หมู่ 

- - 50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ผู้สูงอายุรู้จักใช้
จ่ายเงินสวัสดิการที่เป็น
ประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

35 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุ
 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

- ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทรทั้ง 12  
หมู่ 

- - 50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ผู้สูงอายุรู้จักใช้
จ่ายเงินสวัสดิการที่เป็น
ประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ  
2.3 แผนงานการศึกษา  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งนักเรียน, เยาวชน
และประชาชน พนักงานส่วน
ตำบลเพือ่เข้าแข่งขันกีฬาใน
ระดับตา่งๆ 

- เพื่อให้เยาวชนในอำเภอ      
ประโคนชัย เกิดความสามัคคี 

นักเรียน, ยาวชนและ
ประชาชน พนักงาน
ส่วนตำบล 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- เยาวชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีความสามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการกอ่สร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่1-12 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานทีเ่ล่นกีฬาประจำหมู่บ้าน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

500,000 
 

500,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- ทำให้มีสถานที่เล่น
กีฬาและออกกำลัง
กายเพื่อสขุภาพของ
ประชาชน 

กองชา่ง 

3 โครงการกอ่สร้างสนามกีฬา
มาตรฐานระดับตำบลและ
ระดับอำเภอ 
 
 

- เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดการ
แข่งขันกีฬาทีไ่ด้มาตรฐานทั้ง
ระดับตำบลและระดับอำเภอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานระดับตำบล
และระดับอำเภอ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
(งบอื่น/ 
งบ อบต). 

500,000 
(งบอื่น/ 

งบ 
อบต). 

500,000 
(งบอื่น/ 
งบ 
อบต). 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกายทีไ่ด้
มาตรฐานมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

กองชา่ง 

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนและนักเรียนตำบล
บ้านไทร 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบลเกิด
ความสามัคคี 
 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

120,000 
 

120,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เยาวชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีความสามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
ทักษะและความพร้อมกอ่นวัย
เรียนเหมาะสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ใน
เขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กมีพฒันาการ
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับเตรียมความ
พร้อมและมีทกัษะที่
ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเฝ้าระวังโรคมือ 
เท้า ปาก 

เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม
โรคมือเท้า ปากในเด็กศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กมีสุขภาพที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ปลอด
จากโรคมือ  เทา้  ปาก 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการกอ่สร้างสนามเดก็
เล่นที่ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
หมู่ที่ 1,9,12 

- เพื่อให้เด็ก มีสนาม
สำหรับเล่นและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ร่างกาย 

-  ประชาชนตำบล  
บ้านไทร หมู่ที่ 1,9 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

-  เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ฯ หมู่ที่ 1,9,หมูที่ 
12  (โรงอาหาร,อาคาร
เรียน)  

- เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
สถานที่รับประทานอาหาร
ที่ถกูลักษณะอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ
จำนวน  3 แห่ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์มีสถานที่
รับประทานอาหารที่ถกู
ลักษณะอนามัย 

กองชา่ง 

9 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์
ไดรั้บการจัดประสบการณ์ 
และมีความพร้อมก่อนวัย
เรียน 

เด็กกอ่นเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ทกุคน 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับการ
เตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมกอ่นวัยเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับเด็กและผู้ปกครอง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทุก
แห่งในเขต อบตบ้านไทร 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับการ
เตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมกอ่นวัยเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะและร่างกายเดก็เลก็  

เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
คุณค่าของความเป็นคนใน
ตนเอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ทุกแห่งในเขต อบต. 
 บ้านไทร 

30,000 
 

30,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 เด็กมีพฒันาการที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับการ
เตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมกอ่นวัยเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ  
2.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสงเคราะห์เด็ก
นักเรียนยากจนในเขต 
อบต ฺ

- เพื่อให้เยาวชนมี
พัฒนาการทางวิชาการที่
ดี 

จำนวน  5  โรงเรียน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้เยาวชนมี
พัฒนาการทางวิชาการที่ดี
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

- เพื่อจัดกิจกรรมวันเดก็
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชนในตำบล 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่
ดีงาม 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการฟันรักษ์สู่น้อง - เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพฟันที่แข็งแรง 

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3  
แห่งและโรงเรียน 5  
แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

- เด็กมีสุขภาพฟันที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

- เพื่อให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

จำนวน  5  โรงเรียน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้เด็กมกีิจกรรมที่ดี
และมีความคิดสร้างสรรค์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการจัดซ้ือและติดตั้ง
เคร่ืองกรองน้ำเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

- เพื่อให้ประชาชน 
นักเรียน เยาวชน มีน้ำใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

จัดซ้ือและติดตั้งเคร่ือง
กรองน้ำในหมู่บ้านหมู่
ที่ 1 -12 และโรงเรียน
ทั้ง 5 โรง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

-  เด็กนักเรียน เยาวชน 
ประชาชนมีน้ำเพือ่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการฝึกอบรมเขา้
ค่ายลูกเสอืประจำตำบล
บ้านไทร 

- เพื่อให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

-โรงเรียนในสังกัดตำบล
บ้านไทร จำนวน  5  
โรง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-เด็กปฐมวัยร้อยละ
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการดำรงชีวิต 

- ทำให้เด็กมกีิจกรรมที่ดี
และมีความคิดสร้างสรรค์ 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.4 แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการเรียนรู้อย่าง
พอเพียงโดยชุมชนและ
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิต
ด้านการวางแผนในการทำงาน
และแก้ไชปัญหาแบบง่ายๆได ้

-ครู ผู้ปกครองนักเรียน
และเด็กปฐมวัย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-เด็กปฐมวัยร้อยละ
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการดำรงชีวิต 

-เด็กปฐมวัยร้อยละ80 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการดำรงชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
เด็กเลก็และครู ประจำ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

เพื่อให้คุณครูและเดก็มีคุณภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

- เด็กและครู ประจำศูนย์
พัฒนาเดก็ 

10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 ร้อยละ 100 ของ
คุณครูและนักเรียนมี
สุขภาพที่ด ี

-เด็กมีสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี  
-ลดการติดต่อของเชื้อโรค -
เด็กมีบุคลิกภาพที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

20 โครงการจัดต้ังที่อา่น
หนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารประจำวัน 

-  ประชาชนตำบลบ้าน
ไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- ประชาชนได้รับรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 

21 โครงการเรียนรู้ศิลปะ
สำหรับเด็กและเยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทกัษะ
ด้านศิลปะ 

-นักเรียนและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-เด็กร้อยละ 80 มี
ความรู้ด้านศิลปะ 

- เด็กนักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่ตำบลบ้านไทร
ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

22 โครงการสานสัมพันธ์ 
บ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และชุมชน 
และเผยแพร่ผลงานของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็สู่ชุมชน 

-บ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตำบลบ้านไทร 

30,000 
 

30,000 
 

25,000  25,000  30,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนเขา้ใจและร่วมงาน
กับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมาก
ขึ้น  

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.3 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนด้วย
กิจกรรมค่ายลูกเสอื 
 

- เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-โรงเรียนในสังกัดตำบล
บ้านไทร จำนวน  5  โรง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-เด็กปฐมวัยร้อยละ80 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลกัการ
ดำรงชีวิต 

- ทำให้เด็กมกีิจกรรมที่ดี
และมีความคิดสร้างสรรค์ 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

24 โครงการเข้าสูก่ารประกัน   
คุณภาพการศึกษา 

-เพื่อจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพทั้ง 3 ด้าน ตาม
หลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3  
แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 100 ของศูนย์
พัฒนาเดก็ฯ ผ่าน
เกณฑ ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทรผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

25 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

-เพื่อประสานงานสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ปกครอง
กับศูนย์ฯ คณะครู และ
บุคลากรอื่นๆ ในศูนย์ฯ เพื่อ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่
เกิดกับเดก็ทั้งที่เป็นรายบุคคล
และภาพรวม  

- ผู้ปกครองศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ 3  แห่ง 

15,000    15,000  
 

15,000    15,000  
 

15,000  
 

ร้อยละ 100 ของผุ้
ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ฯทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ 

-เป็นการสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหว่าง
ศูนย์ฯ และผู้ปกครองใน
ด้านต่างๆ  
-ปรับปรุงการทำงานของ
ศูนย์ฯตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครอง  

กอง 
การศึกษา

ฯ 

26 โครงการปรับปรุงบริเวณ
สถานที่รับประทานอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ให้ได้
มาตรฐาน 

-  เพื่อปรับปรุงบริเวณสถานที่
รับประทานอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ให้ได้มาตรฐาน 

-ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3  
แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-เด็กมีสุขภาพที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์มีสถานที่
รับประทานอาหารที่ถกู
ลักษณะอนามัย  

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.3 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการวันแมแ่ห่งชาต ิ -เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เดก็ทกุคนมี
จิตใจซาบซ้ึงในพระคุณของแม่เพือ่ 
-เพื่อเสริมโอกาสให้แมแ่ละลกู
ใกล้ชิดกันและไดแ้สดงความรัก
ความอบอุ่นตอ่กัน เพือ่กอ่ใก้เกิด
ความผูกพันภายในครอบครัวมาก
ย่ิงขึ้น -เพื่อใหเ้กิดความกตญัญูรู้คุณ 

-โรงเรียนในสังกัดตำบล
บ้านไทร จำนวน  5  
โรง,ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 
3  แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความ
กตัญญูรู้คุณ 

-เด็กไดแ้สดงความ
กตัญญูรู้คุณต่อ
บุพการี  
-ผู้ปกครองเด็ก คณะ
ครูมีความเขา้ใจใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

28 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  

-เพื่อให้ความรู้และเข้าใจถึงโทษของ
ยาเสพติด เพื่อปลกูฝังจิตสำนึกถึง
โทษของยาเสพติด  

-โรงเรียนในสังกัดตำบล
บ้านไทร จำนวน  5  
โรง,ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 
3  แห่ง 

6,000  
 

6,000 
 

10,000  
 

10,000 
 

10,000  
 

ร้อยละ 100 รู้ถึง
โทษของยาเสพติด  

เด็กเข้าใจและรู้ถึง
โทษของยาเสพติด
สามารถถ่ายทอดไปสู่
ผู้ปกครองได้  

กอง
การศึกษาฯ 

29 โครงการอบรมจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์
และผลิตสือ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อใหเ้ขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
-เพื่อให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจใน
การเขียนแผนและผลิตส่ือ 

-เด็กในศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ 3  แห่ง 

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละ 100 มีสื่อ
การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเดก็
ปฐมวัย และเป็น
ทิศทางเดียวกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

30 โครงการสนามเดก็เล่น
เสริมปัญญา 

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังค และ
สติปัญญาของเด็ก 

- ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3  
แห่ง 

-- - 300,000 - - ร้อยละ 100 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
ผ่านเกณฑ ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทรผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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2.3 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อให้เด็กมีความสามัคคีเขา้ร่วมกบั
กลุ่มเพื่อนได้ -เพื่อให้เด็กพัฒนา
กล้ามเน้ือส่วนต่างๆของร่างกายให้
แข็งแรงสมบรูณ์  
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู-
ชุมชน-นักเรียน -เพื่อปูพื้นฐานการเล่น
กีฬาให้กับเด็ก -เพือ่ปลูกฝังให้เด็กรัก
การออกกำลังกาย 

-เด็กในศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ 3  แห่ง 

 20,000   20,000    20,000   20,000   20,000   ร้อยละ 80 ของ
เด็กทีเ่ขา้ร่วม
แข่งขันมีสขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

เด็กได้มีกิจกรรม
ออกกำลังกาย ทำ
ให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

32 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของลกูเสือชาวบา้นระดับ
ตำบล 

- เพื่อสนับสนุนกิจการลกูเสอืชาวบ้าน
ระดับตำบลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

-ลูกเสือชาวบ้านระดับ
ตำบล 

25,000  25,000  5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- มีงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นค่า
สนับสนุนกิจการ
ลูกเสือชาวบา้น
ระดับตำบล 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

33 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ (ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าหนังสือเรียน 
อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน เละค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
(ค่าอาหารกลางวัน,ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน เละค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตำบลบ้านไทร 

- 
 

- 1,200,0
00 
 

1,400,0
00 
 

1,400,0
00 
 

-เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-  เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมอย่าง
เหมาะสมกอ่นวัย
เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบบริเวณ
ศูนย์ อบต.บ้านไทร หมู่ที่ 4 และ
รอบศูนย์ อบต.บ้านไทรหลังเก่า
หมู่ที่ 1 (ล้อมรอบบริเวณลานกีฬา
และสนามเดก็เล่น) 

- เพื่อความปลอดภัยของเด็ก,
อาคารและทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 -ร้ัว 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ความปลอดภัย
ของเด็ก,อาคาร
และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

เด็กและสถานที่
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

กองชา่ง 
 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนๆ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทร 

- เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

- โรงเรียน  5  โรงและศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้โรงเรียนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองชา่ง 

3 โครงการกอ่สร้างศูนย์พัฒนาเดก็
ก่อนเกณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
อาคารสำหรับการเรียนการ
สอน 

จำนวน  1   แห่ง 
 

3,000,000 
 

3,000,0
00 
 

3,000,0
00 
 

3,000,0
00 
 

3,000,0
00 

 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
อาคารสำหรับการเรียน    
การสอน 

กองชา่ง 

4 ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร
ให้เป็นห้องน้ำสำหรับเด็กเลก็ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ำใช้
เพียงพอ ถกูสุขลกัษณะ และ
เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็  

-มีห้องน้ำสำหรับเด็กเลก็ที่
เพียงพอ ถกูสุขลกัษณะและ
เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ทีก่ำหนด  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ห้องน้ำได้
มาตรฐาน 

เด็กมีห้องน้ำใช้เพียงพอ
และถกูต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็  

กองชา่ง 

5 ก่อสร้างกันสาดดา้นหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

เพื่อใช้บังแดดเวลา เดก็เลก็
ทำกิจกรรมและป้องกันฝนตก
เปียกเด็ก และผู้ปกครองตอน
รับ-ส่ง  

-เด็กและผู้ปกครองทกุคนได้
ใช้ประโยชน์ ไม่เปียกฝน
ในช่วงฤดูฝนและไว้บัง
แสงแดดในการทำกิจกรรม
ของเด็ก  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กันสาดด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ไดม้าตรฐาน 

เด็กและผู้ปกครอง ไม่
ต้องตากแดดและตาก
ฝนเวลา รับ-ส่ง มา
เรียนหนังสือ  

กองชา่ง 
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2.4 แผนงานเคหะและชุมชน(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุงทาสีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ภายนอกอาคาร 

-เพื่อให้อาคารศูนยัพัฒนาเดก็เลก็
เปน็สถานทีท่ี่น่าอยู่ น่ามอง 
สวยงาม 

อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
มีสีสันสวยงาม น่าอยู่ น่า
มอง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

อาคารเรียนได้
มาตรฐาน 

ครูและเด็กมีความ
ปลอดภัย เวลาจัดการ
เรียนการสอน ทำให้น้ำ
ไมร่ั่วไหลลงมาสู่
ห้องเรียน 

กองชา่ง 

7 โครงการปรับปรุง 
ต่อเติม ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- เพื่อป้องกันอันตรายให้กับเด็ก
และเพือ่ป้องกันการสญูหายของ
ทรัพย์สิน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทุก
แห่ง 
ในเขต อบต. 
 บ้านไทร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เด็กมีพฒันาการที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับ   
ความปลอดภัย 
ทรัพย์สิน ไม่สญูหาย 

กองชา่ง 

8 โครงการกอ่สร้างถัง
เก็บน้ำฝน คสล. 

- เพื่อให้เด็ก นักเรียน เยาวชน
ประชาชนในชุมชนมีน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 1 - 12 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล 
บ้านไทร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

- ทำให้นักเรียนมีน้ำใช้
น้ำดื่มเพียงพอ 

กองชา่ง 

9. โครงการกอ่สร้าง
อาคารโดม
อเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกกำลัง
กาย 

- เพื่อใหส้ถานศึกษาทีอ่ยู่ในเขต
รับผิดชอบของตำบลบ้านไทรมี
โดมอเนกประสงค์ไว้ทำกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรีน 

-โรงเรียน  5  โรงและ
วิทยาลัยการอาชพีฯ 1 
แห่ง 

- 
 

- 
 

21,000,000 
(งบอื่นๆ) 

 

- 
 

- 
 

เด็กและเยาวชนมีที่
ประกอบกิจกรรมที่
ได้ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้เด็กมทีี่
ประกอบกิจกรรมทีไ่ด้
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชา่ง 
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2.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า 
 

- เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลอืดออก/ไข้
ซิก้า 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก 
ไข้เลอืดออกร้อยละ 80 

- ทำให้อัตราการเกิด
โรคไข้เลือดออกลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการจัดซ้ือสารกำจัด
ลูกน้ำ และยุงลาย 
 

- เพื่อป้องกันไม่ให้ยุง
วางไข ่

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
ไข้เลอืดออกร้อยละ 80 

- ทำให้อัตราการเกิด
โรคไข้เลือดออกลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

3 โครงการจัดซ้ือน้ำยาพ่นยุง
พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 

- เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้
ยุงวางไข ่

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
ไข้เลอืดออกร้อยละ 80 

- การเกิดของยุงลาย
ลดน้อยลงและเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

4 โครงการจัดซ้ือรถกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล(รถดูดส้วม) 

- เพื่อให้บริการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้แก่ประชาชนใน
เขตบริการ  
 

รถกำจัดสิ่งปฏกิูล  
จำนวน 1  คัน 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 - ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น ร้อยละ 80 

-  ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความสะดวกใน
การให้บริการกำจัด สิ่ง
ปฏิกูล 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

5 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส 

- เพื่อรณรงค์และป้องกัน
โรค เลปโตสไปโรซีส 
 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคเลปโตส
ไปโรซีส ร้อยละ 80 

- ทำให้อัตราการเกิด
โรคเลปโตสไปโรซีสลด
ลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำจัดยุงลาย 

3  เคร่ือง 195,000 195,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ประชาชนมีความปลอดภัย
จากไข้เลอืดออกร้อยละ 80 

- ทำให้อัตราการเกิดของ
ยุงลายลดน้อยลงและการ
เกิดโรคไข้เลอืดออกลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อผู้สูงอายุมีสขุภาพ
ที่แข็งแรง 
 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ประชาชนมสีุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรงร้อยละ 
80 

- ทำให้ผู้สูงอายุมีสขุภาพที่ 
แข็งแรง  

กอง
สาธารณสขุฯ 

8 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 

- เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ป้องกันการแพร่ระบาด
จากไข้หวัดนก 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรงร้อยละ 
80 

- ทำให้ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดนก 

กอง
สาธารณสขุฯ 

9 โครงการจัดซ้ือวัคซีน
สำหรับฉีดโรคสัตว์ ฯลฯ 

- เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคสัตว ์

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- การแพร่ระบาดโรคสัตว์
ลดลงร้อยละ 80 

- ทำให้ลดการแพร่ระบาด
โรคสัตว์ในเขตตำบล 

กอง
สาธารณสขุฯ 

10 โครงการสร้างสวนสุขภาพ
ในตำบลบ้านไทร 

- เพื่อประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

-ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรงร้อยละ 
80 

- ทำใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
ที่ แข็งแรง  

กอง
สาธารณสขุฯ 

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดต่างๆ 
 

-  เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด
ต่างๆ 

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรค

ระบาดต่างๆ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 - อัตราการเกิดโรคระบาด
ลดลงร้อยละ 80 

-  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยปราศจากโรค
ระบาดต่างๆ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ตอ่) 
2.5 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการตำบล ลด หวาน มัน
เค็ม 

- เพื่อประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
ร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ แข็งแรง 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

13 โครงการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
ด้านการบริโภค 

- เพื่อประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ แข็งแรงร้อยละ 80 
 

- ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

14 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ 

- เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคระบาดตา่งๆ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ แข็งแรงร้อยละ 80 
 

- ทำให้ประชาชนมี
ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

15 โครงการออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ แข็งแรงร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

16 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดสัตว์ในท้องถิ่น 

- เพื่อควบคุมและป้องกัน 
โรคระบาดสัตว์ในท้องถิ่น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- อัตราการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ลดลง
ร้อยละ 80 

- เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด
สัตว์ในตำบลบ้านไทร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
และศึกษาดูงาน 

- เพื่อพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข     
(อสม.)และศึกษาดูงาน 

-อสม. หมู่ที่ 1 -12 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ      

-อาสาสมัคร
สาธารณสขุมีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การทำงานมากขึ้น     

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ตอ่) 
2.5 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรมเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง อสม.,บุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรของ 
อปท.พร้อมศึกษาดูงาน 

-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่าง อสม.,บุคลากรทาง
การแพทย์และบุคลากรของ 
อปท 

- อสม.,บุคลากรทาง
การแพทย์และ
บุคลากรของ อปท. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- อสม.,บุคลากรทาง
การแพทย์และบุคลากร
ของ อปท.มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 

19 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพ 

- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านการดูแลสขุภาพ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมี
ความรู้แก่ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

20 โครงการสนับสนุนการพฒันา
สาธารณสขุมูลฐาน 

- เพื่อทำให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ อสม.ในการป้องกัน
โรคติดต่อในตำบลบ้านไทร 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- ทำให้หมู่บ้านมีการ
ป้องกันโรคระบาดหรือ
โรคติดต่อในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

21 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ อสม. มีความรู้และ
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที ่

- จัดอบรม อสม.  
หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- อสม. ในเขตพื้นที่มี
ความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที ่

กอง 
สาธารณสขุฯ 

22 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
เบาหวาน ความดันโลหิคสูง กลุ่ม
อายุ 15 ปี ขึ้นไป 

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง กลุ่มอายุ 
15 ปี ขึ้นไป 

- กลุ่มเสี่ยง 
เบาหวาน ความ
ดันโลหคิสูง กลุ่มอายุ 
15 ปี หมู่ที่ 1 - 12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมี
สุขภาพที่ 
แข็งแรงร้อยละ 
80 
 

- ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ แข็งแรง  

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ตอ่) 
2.6 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการผู้สูงอายุฟันดี - เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านการดูแล
สุขภาพฟัน 

- ผู้สูงอายุ.  
หมู่ที่ 1 - 12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมีสุขภาพที่ 
แข็งแรงร้อยละ 80 
 

- ทำใหผู้้สูงอายมุีสขุภาพฟัน
ที่ แข็งแรง  

กอง 
สาธารณสขุฯ 

24 โครงการอบรมแกนนำ
นักเรียนด้านทันตสุขภาพ
(โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม) 

- เพื่อใหค้วามรู้แก่นักเรียน
ในด้านการดูแลสขุภาพฟัน 

- ตัวแทนนักเรียน หมู่ที่ 
1 - 12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ผู้พกิารมีสุขภาพที่ 
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพ     
ผู้พิการ 
 

- เพื่อให้ความรู้แก่ผูพ้ิการ
ในด้านการดูแลสขุภาพ 

- ผู้พิการ หมู่ที่ 1 - 12 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ผู้พกิารมีสุขภาพที่ 
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

26 โครงการตรวจตา ตรวจเทา้
ในผู้ป่วยเบาหวาน 

- เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านการดูแล
สุขภาพ 

-  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้แก่
ประชาชนในการดูแลสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

27 โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 

- เพื่อใหโ้รงเรียในเขตตำบล
บ้านไทรปลอดขยะ 

- โรงเรียนในเขตตำบล
บ้านไทร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 ของโรงเรีน
ในเขตตำบลบ้านไทรไม่
มีขยะ 

- นักเรียนมคีวามรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

28 โครงการ 4 อ. 1 ย. - เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านการดูแล
สุขภาพ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้แก่
ประชาชนในการดูแลสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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2.5 แผนงานสาธารณสขุ (ต่อ) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน -เพื่อให้ความรูแ้ก่หญิง
ตั้งครรภ์ 

-หญิงตั้งครรภ ์
 หมู่ที่ 1-12 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

หญิงตั้งครรภมี์
สุขภาพที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้
แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

30 โครงการเกลอืเสริมไอโอดีนและ
ธาตุเหลก็ในหญิงตั้งครรภ์ 

- เพื่อให้ความรู้แก่หญิงมี
ครรภ์ในด้านการดูแล
สุขภาพ 

-หญิงตั้งครรภ ์
 หมู่ที่ 1-12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

หญิงตั้งครรภมี์
สุขภาพที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้
แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

31 โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

- เพื่อให้ความรู้แก่ผู้หญิง
ในด้านการดูแลสขุภาพ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

32 โครงการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
หลกีเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 

- เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านการ
ดูแลสุขภาพ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมีความรู้
แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

33 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

- ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 -ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

- โรคพิษสุนัขบ้าลดลง  กอง
สาธารณสขุฯ 

34 โครงการรณรงค์และอบรมการ
ลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์  

-เพื่อลดปัญหาขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 

- ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 -ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
ร้อยละ 80 

-ประชาชนในตำบลบ้าน
ไทร มีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การนำ
กลับมาใช้ใหม่ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ตอ่) 
2.5 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สารไอโอดีนอย่างทั่วถึง 

- ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

- 20,.000 20,000 20,000 20,000 -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

-ประชาชนมีความรู้
เร่ืองสารไอโอดีนและ
ประชาชนที่ขาดสาร
ไอโอดีนมีจำนวน
ลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

36 โครงการปรับปรุงห้องแพทย์   
แผนไทย 

- เพื่อรองรับการบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- - 200,000 
 

100,000 - -ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมี
ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

37 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การออกกำลังกาย 

- เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนรู้จักวิธกีารออก
กำลังกายที่ถกูต้อง 

-  ประชาชนตำบล    
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
คุณภาพชวีิตที่ด ี

กอง 
สาธารณสขุฯ 

38 โครงการจัดการประกวดการเต้น 
แอโรบิคเพือ่สขุภาพ 

- เพื่อให้ประชาชนไดอ้อก
กำลังกายและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ร่างกาย 

-  ประชาชนตำบล    
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

-  ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
คุณภาพชวีิตที่ด ี

กอง 
สาธารณสขุฯ 

39 โครงการส่งเสริมการรักษาสขุภาพ
อนามัยของเด็กนักเรียน 
 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

ศูนย์เดก็ก่อนเกณฑ์ 3  
แห่งและโรงเรียน 5  

แห่ง 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เด็กและนักเรียนมี
สุภาพพลานามัยที่
แข็งแรงร้อยละ 80 

-  นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

40 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งอุปกรณ์ 
เคร่ืองออกกำลังกาย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออกกำลัง
กายและมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ติดตั้งอุปกรณ์ เคร่ือง
ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 
- 12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีสุภาพ
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ(ตอ่) 
2.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดระบบงาน
การแพทย์ฉกุเฉิน
ประจำตำบลบ้านไทร 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน
คุณภาพอยา่งทัว่ถึงและ
เท่าเทียม 
 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

- การจัดระบบงาน
การแพทย์ฉกุเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนได้รับ
บริการงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน
คุณภาพอยา่งทัว่ถึง
และเทา่เทียม 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 6  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  - ยุทธศสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เมืองน่าอยูแ่ละคณุภาพชีวติที่ด ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบยีบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลอืผู้
ประสบสาธารณภัย 
 

- เพื่อช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย   

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์การป้องกันภัย 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีอุปกรณ์
การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยและ
ช่วยเหลืออย่างถกูต้อง  

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้นได ้

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้สามารถช่วยเหลอื
ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้น 

สำนักปลัด 

4 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ประจำรถกู้ชีพ อบต. 
บ้านไทร  

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย   
ก่อนส่งสถานพยาบาล 

- อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนได้รับการช่วยเหลอื 
บรรเทาความเจ็บป่วย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการสอนน้องวา่ยน้ำ - เพื่อให้เด็กสามารถว่าย
น้ำเป็น   

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-เด็กสามารถว่ายน้ำเป็น ลด
ความสูญเสียในชีวิต 

สำนักปลดั 

6 โครงการสร้างป้อมตำรวจ
ประจำตำบลบ้านไทร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความอุ่นใจและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

จำนวน  1  แห่ง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ลดการสูญเสียชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

- ทำให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบยีบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แผนงาน 3.1 :  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมตำรวจบ้าน - เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและลดปัญหา
อาชญากรรม 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ลดการสูญเสียชวีิต
และทรัพย์สิน 

- ทำให้หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็งและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

8 โครงการติดตั้งป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 

-  เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใชถ้นน 

-ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ลดการสูญเสียชวีิต
และทรัพย์สิน 

-  ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชนมีความปลอดภัย 

กองชา่ง 

9 โครงการลดอุบัติเหตุและ     
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

- เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ลดการสูญเสียชวีิต
และทรัพย์สิน 

- ทำให้ตำบลบ้านไทรลด
อุบัติเหตุทางถนนและมี
วินัยในการขับขี ่

สำนักปลัด 

10 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่1-12 
(CCTV) 

- เพื่อเป็นการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย ความ
เรียบร้อยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

11 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย 

- เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

- ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

- จำนวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 

- สามารถฝึกอบรบ
ทบทวนสมาชิก อปพร.
ให้มีความรู้
ความสามารถ ความ
เข้าใจในการป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบยีบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แผนงาน 3.1 :  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ต่อ) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทกัษะ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเพื่อให้มีสมาชิกอปพร. 
ครบร้อยละ 2 ของประชากร 

- สมาชิก อปพร. 
จำนวน  200   คน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ลดการสูญเสียชวีิต
และทรัพย์สิน 

- ทำให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 

สำนักปลัด 

13 โครงการติดตั้งกระจก
กลมตามจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน  

-เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ความเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- กระจกกลมตาม
จุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน 1-12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ประชาชนที่ได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 

สำนักปลัด 

14 โครงการอบรมการขับขี
ปลอดภัยและเสริมสร้าง
วินัยการจราจรของ
นักเรียน ,นักศึกษา 

-เพื่ออบรมให้ความรู้การขับขี
ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัย
การจราจรของนักศึกษา 

-สถานศึกษาในเขต
ตำบลบ้านไทร 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

- ร้อยละ 80 นักเรียน,
นักศึกษามีขับขี่รถ
ปลอดภัย 

-  นักเรียน,นักศึกษามี
ขับขี่รถปลอดภัยและมี
วินัยจราจรมากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบยีบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แผนงาน 3.2 :  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติด 

- เพื่ออบรมและให้ความรู้
เร่ืองยาเสพติดกับ
ประชาชน เด็กและ
เยาวชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

-ประชาชน เด็กและ
เยาวชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำใหป้ระชาชน เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
เร่ืองยาเสพติด 

กอง
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

- เพื่อให้เด็กเยาวชน        
มีจิตสำนึกเป็นคนดีของ
สังคมไม่พึ่งพายาเสพติด 

-โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร 5 โรง,
วิทยาลัยการอาชพี 
ประโคนชัย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้เยาวชนมี
จิตสำนึกเป็นคนดีของ
สังคมและห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 3: ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิตท่ีด ี
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
4.1 :  แผนงานการเกษตร 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก 
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้
สมุนไพร 

- เพื่ออนุรักษ์พืช
สมนุไพรให ้คงอยู ่

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ประชาชนรู้จักพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ดิน และน้ำ 
 

- เพื่ออบรมให้ความรู้
การดูแลบำรุงดินและ
แหล่งน้ำ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- เพื่อทำให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- เพื่อปลูกจิตสำนึก
ในการรักษาป่า 

ตำบลบ้านไทร 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- มีการอนุรักษ์ป่า กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ทดแทน 

-  เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการใช้
พลังงานทดแทน 

- จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้กับ
ประชาตำบล 
บ้านไทร ทั้ง 12 หมู ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-  ประชาชนมีทักษะความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตระหนักถึงการใชพ้ลังงาน
ทดแทน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

5 โครงการปลูกป่าเพือ่เพิ่ม
แหล่งอาหารธรรมชาต ิ

 -  เพื่อเพิ่ม
ทรัพยากรป่าไม้อกีทั้ง
ยังเป็นแหลง่อาหาร
ธรรมชาติให้แก่
ประชาชน 

-  ปลูกพืชที่สามารถ
เป็นอาหารได้ในพื้นที่
ตำบลทั้ง  12  
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-  ประชาชนมีแหล่งอาหาร
ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.1 :  แผนงานการเกษตร (ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ
ในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ
 

-  เพื่อเพิ่มจำนวนประชากร
สัตว์น้ำที่มอียู่ให้มากขึ้น 

-  ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำใน
แหล่งน้ำในเขตพื้นที ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-  แหล่งน้ำในพื้นที่มี
ประชากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน เช่นโซล่า
เซลล์  เป็นต้น 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ทางเลอืกในการใชพ้ลังงาน
ทดแทนพลังงานน้ำมัน 

- ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  ประชาชนได้ใช้
พลังงานทดแทน  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการตามแนว
พระราชดำรแิละตามแนว
พระราชเสาวนีย์ 

- เพื่อดำเนินตามโครงการ
ตามแนวพระราชดำรแิละ
ตามแนวพระราชเสาวนีย์ 

-  ดำเนินกิจกรรมตาม
พระราชประสงค์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

-  ประชาชนตำบลบ้าน
ไทรได้ทำกิจกรรมเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรต ิ

กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 โครงการรณรงค์ไม่เผา
วัชพชืในพื้นทีก่ารเกษตร 

- เพื่อลดพื้นทีก่ารเเผาและ
ปัญหาหมอกควัน 

-  ประชาชนตำบล    
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- สามารถลดพื้นที่การ
เเผาและปัญหาหมอก
ควัน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ
ภัยแล้งโดยการจัดทำ
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 

-  ประชาชนตำบล    
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

- - 60,000 60,000 60,000 - ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตดีขึ้น
ร้อยละ 80 

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและภัยแล้งได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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4.2 :  แผนงานสาธารณสขุ 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาด 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด 

-  ประชาชน
ตำบลบ้านไทร 
หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการบ้านไทรน่าอยู่    
เชิดชูคุณธรรม 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
และคนในชุมชนมีคุณธรรม 

-  ประชาชน
ตำบลบ้านไทร 
หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- ตำบลบ้านไทรมีความ
ร่มร่ืนน่าอยู่  ผู้คนมี
คุณธรรม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

3 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่  

-  ประชาชน
ตำบลบ้านไทร 
หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน
ให้น่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

4 โครงการรณรงค์ อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในการ
กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
และส่งแสริมการลด คัดแยก
และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 

-เพื่อรณรงค์และอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

-  ประชาชน
ตำบลบ้านไทร 
หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน
ให้น่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

5 โครงการจัดการขยะอย่างถกู
หลักสุขาภิบาล 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด 

-  ประชาชน
ตำบลบ้านไทร 
หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 :  แผนงานสาธารณสขุ(ต่อ) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองขา้งทางถนน 
 

- เพื่อให้ภูมิทัศน์ขา้งทาง
จราจรสะอาดและสวยงาม 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และร่มร่ืน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการจัดอบรมและ
สนับสนุนการจัดต้ัง
ธนาคารขยะในโรงเรียน 

- เพื่อให้โรงเรียนสะอาด
และให้เด็กสร้างนิสัยรักการ
ออม 

-โรงเรียนในเขตตำบล 
บ้านไทร,วทิยาลัยการ

อาชพีประโคนชัย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- โรงเรียนสะอาด น่าอยู่
และส่งเสริมนิสัยการ
ออมให้กับนักเรียน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

8 โครงการจัดซ้ือถังขยะ - เพื่อให้มีทีท่ิ้งขยะให้เป็น
ระเบียบ 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- มีที่ทิ้งขยะเป็นที่เปน็
ทางและป้องกัน
โรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

9 โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

-  เพื่อให้ประชาชนได้
ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

-  ช่วยบรรเทาภาวะโลก
ร้อน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

10 โครงฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการลดใชพ้ลังงาน
ในสำนักงานและในชุมชน 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนและพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานรู้จักวิธีการลด
ใช้พลังงานในสำนักงานและ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 

-  ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 
 

- ประชาชน พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จัก
วิธีการลดใชพ้ลังงาน 
และลดภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพลังงาน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.2 :  แผนงานสาธารณสขุ(ต่อ) 

ท่ี 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณในเขตพื้นที่ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อให้ภูมิทัศน์ในตำบล
บ้านไทรสะอาดและ
สวยงาม 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และร่มร่ืน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

12 โครงการกอ่สร้างเตา 
เผาขยะ 

- เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะ
ประจำหมู่บ้าน 

-  ประชาชนตำบลบ้าน
ไทร หมู่ที่ 1 -12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- เพื่อทำให้ขยะใน
หมู่บ้านมีจำนวนที่
ลดน้อยลงและ
ป้องกันการเกิด
โรคติดต่อที่จะเกิดขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและทัศน
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ชุมชนมี
จิตสำนึกในการ
ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

14 โครงการบ้านไทรรวมใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดลอ้ม 

- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

- ทำให้ชุมชนมี
จิตสำนึกในการ
ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.3 :  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค –บริโภค  

- เพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค –บริโภค 

-  ประชาชนตำบล   
 บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 
 

- ประชาชนตำบลบ้านไทร
มีน้ำเพือ่การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 

2 โครงการจ่ายเงินทดแทนหรือ
เวนคืนที่ดิน 

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
กรณีก่อสรา้งสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินนอกเขตที่สาธารณะ 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ทั้ง 12 หมู ่

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 
 

-  ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและมีความ
เดือดร้อนลดน้อยลง 

กองชา่ง 

3 โครงการสร้างรั้วลอ้มรอบสระน้ำ
สาธารณประโยชน์ 

- เพื่อรักษาแหล่งน้ำ -  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้มีแหล่งน้ำที่สะอาด
และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองชา่ง 

4 โครงการจัดทำป้ายแสดงแนวเขต
ที่สาธารณะ  

- เพื่อแสดงแนวเขตที่
สาธารณะ 

- เขตที่สาธารณะใน 
เขตตำบลบ้านไทร 

- - 20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้แสดงแนวเขตที่
สาธารณะไม่มีผู้รุกล้ำ 

กองชา่ง 

5 จัดทำป้ายชือ่หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-12 

- เพื่อแสดงแนวเขตหมู่บ้าน -  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- - 36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ทำให้ทราบแนวเขตของ
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

6 โครงการจัดทำและติดตั้งป้าย
บอกตำแหน่งสถานที่สำคัญ 
รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ 

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
พื้นที่สำคัญให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- ในเขตพื้นที่ตำบล 
บ้านไทรทั้ง 12  
หมู่บ้าน 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนได้รับทราบ
สถานทีส่ำคัญตา่งๆใน
ตำบลบ้านไทร 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.4 :  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการค่ายผู้นำเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จำนวน  5  โรงเรียน - - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร้อยละ 80 
 

- ทำให้เด็กมกีิจกรรมที่ดี
และมีความคิดสร้างสรรค์ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย " 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

- เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของไทย
ไว ้

-หมู่ที่ 1-12 และ อบต. 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติวัฒนธรรม 
 

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติวัฒนธรรม 

-ประชาชนและเยาวชนใน
เขตตำบลบ้านไทร 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

-ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงานได้รับการสืบทอด
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพชุมชน เพือ่การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-เพื่อการอนุรักษ์วฒันธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

-หมู่ที่ 1-12 ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

-วัฒนธรรมอันดีงาน
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชน เพือ่การอนุรักษ์ 
การแสดงพื้นบ้าน 

-เพื่ออนุรักษ์การแสดง
พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป 

-หมู่ที่ 1-12 ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านไทร 

20,000 
 

15,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

-เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

-การแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน เพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-เพื่อประสานสร้างการมี
ส่วนร่วมเพือ่การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

-เด็กและเยาวชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   -เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

-วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการบรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 
 

- เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมี
จริยธรรมและคุณธรรม 

-เด็กและเยาวชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

-เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ(ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟและสนับสนุน
ประเพณีบุญบ้ังไฟของ
หมู่บ้าน 

- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

 1  -  12  หมู่บ้าน 
อบต. 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานเทศกาล
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

- เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยไว ้

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

- เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยไว ้

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดงานประเพณี
วันแห่เทียนเข้าพรรษา 

- เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยไว ้

- ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1-12 

 100,000 
 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

- ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงานได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำดา้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย " 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสง่เสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
6.1 :  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางแผนส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

- - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

 -  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ความรู้ที่ได้จากการฝกึอบรม 

-  ประชาชนตำบล
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

50000 
 

50000 
 

50000 
 

50000 
 

50000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนได้รับความรู้
ในเร่ืองการประกอบ
อาชพี 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการจัดฝึกอบรมการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ์

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

 

50000 
 

50000  50000 
 

50000  50000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนสามารถ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได ้

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการจัดต้ังกลุ่มสมาชิกผลิต
สินค้า OTOP 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชพีเสริมและ
เพิ่มรายได้ใหก้ับครัวเรือน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนได้รับความรู้
ในเร่ืองการประกอบ
อาชพี 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
6.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมมัคคุเทศน์น้อย  - - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ใหก้ับเยาวชน
ภายในชุมชน  

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน 

สำนักปลัด  
 

2 โครงการอบรมภาษาต่างๆ
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวในชุมชน 
  

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด  
 

3 โครงการพัฒนาการทอ่งเที่ยว
เชิงวิถชีุมชน  

- - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน 

สำนักปลัด  
 

4 โครงการอบรมและ
พัฒนาการทอ่งเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ และห้องพัก 
 สู่ประชาคมอาเซียน  

- - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

20000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด  
 

5 โครงการกอ่สร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ประจำหมู่บ้าน  

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
เทคโนโลยีในระดับบ
ชุมชน 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 -ประชาชนมีอินเตอร์เน็ต
ใช้ในชีวิตประจำวัน
มากกว่าร้อยละ 80 

คุณภาพชวีิตประชาชน
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
6.3 :  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างศูนย์
แสดงสินค้า OTOP  

- เพื่อให้มีสถานที่แสดง
สินค้า และซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของตำบล 

ศูนย์แสดงสินค้า OTOP 300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ประชาชนมีสถานที่
สำหรับซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า 

กองชา่ง 

2 โครงการจัดสร้างสวน
พุทธอทุยานเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวในเส้นทาง
อารยธรรมขอม และ
สร้างอาชพีเสริม เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 

-  สร้างสวนพุทธอุทยานเฉลิม
พระเกียรต ิ
จำนวน 1 แห่ง 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ตำบลบ้านไทรมี
แหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมีอาชพี
เสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขดีมรรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.1 :  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนและ
ประชาคมตำบล 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา 
อบต.และขับเคลือ่นชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อนำ
ข้อมูลมาจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนพฒันา 
อบต. และได้รับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 
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ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการหน่วยบริการ 
อบต.เคลื่อนที ่

- เพื่อให้บริการประชาชน
สะดวกสบายย่ิงขึ้น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 80 

- ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและ
เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี

สำนักปลัด 

2. โครงการวันทอ้งถิ่นไทย - เพื่อเป็นการสถาปนาวัน
ก่อตั้งท้องถิ่นไทย 

- ดำเนนิการจัด
กิจกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อย
ละ 80 

- บุคลากรท้องถิ่นได้เห็น
ความสำคัญขอวันทอ้งถิ่น
ไทย 

สำนักปลัด 

3. โครงการขับเคลื่อน
ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี 

-เพื่อขับเคลื่อนโยบาย B-
CM M0del  

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 80 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
สำนักงานในหน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น 
กระดาษ กระดาษไข แฟ้ม 
แบบพิมพ์ เคร่ืองเขียน ค่า
ใบเสร็จ  สมุดบัญชี ตรา
ยาง ฯลฯ เป็นต้น 

สำนักงาน 
 
 
 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

-ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สำนักปลัด 

5 โครงการจ้างเหมาบริการ
แรงงาน 

-เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจ
ของสำนกัสำนกัปลัด 

-จ้างเหมาบริการ 
แรงงาน จำนวน 3 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละความพึง
พอใจของในการ
ให้บริการประชาชน 

-การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สำนักปลัด 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดเุชือ้เพลิง
และหล่อลื่น ไดแ้กแ่ก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด 
น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซฯลฯ 

วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงานมีวัสดุเชือ้เพลิง
และหล่อลื่นไว้ใช้ใน
หน่วยงานและมีของที่
พร้อมใช้งานได้ตลอด 

สำนักปลดั 

7 โครงการจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

- เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

งานสำนักงาน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-จำนวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

-   ทำให้หน่วยงานอื่นและ
หมู่บ้านทราบขอ้มูล
ข่าวสารของอบต.บ้านไทร 

สำนักปลัด 
 

8 จัดหาวัสดุฟฟ้า และ
วิทยุ ในสำนักงาน 

- เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ เช่น สายไฟ  ปลั๊กไฟ เบรก
เกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ หลอดไฟ สวิตช์ ฟิวส์ ฯลฯ 
เป็นต้น  

วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟา้  
และวิทยุ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

การปฏิบัติงานในสำนักงาน
เปน็ไปด้วยความสะดวก 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

สำนักปลัด 
 

9 ค่าสาธารณูปโภค -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่า
โทรศัพท์  ค่าบัตรเติมเงิน ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
สื่อสารอื่นๆเช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ฯเป็นต้น 

-ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่า
โทรศัพท์  ค่าบัตรเติมเงิน 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการ 

สำนักปลัด 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 การชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการกอ่ความเสียหายให้กับสว่น
บุคคลหรือหน่วยงานตามระเบียบ 

-ประชาชนตำบลบ้าน
ไทร 

หมู่ที่ 1-12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-ประชาชนร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

สำนักปลัด 

11 โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 
วารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานและ
ความกา้วหน้าของหน่วยงาน 

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานและความกา้วหน้าของ
หน่วยงาน 

จัดทำสือ่สิ่งพิมพ์ 
วารสารประชาสัมพันธ ์

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และ
เปน็ไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี

 
สำนักปลัด 

12 จัดซ้ือหนังสือระเบียบ 
เอกสาร คู่มือ ปฏิบัติ ราชการ
และบอกรับวารสารต่างๆ 
ฯลฯ  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหนังสือ
ระเบียบ เอกสาร คู่มือ ปฏิบัติ 
ราชการและบอกรับวารสารตา่งๆ 
ฯลฯ 

สำนักงาน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  พนักงานในส่วนการ 
ศึกษาฯ  ได้รับรู้ระเบียบ
ต่างๆจากท้องถิ่นจังหวัด
และหน่วยงานอื่น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 

13 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน เบี้ยประกันฯ 
สิทธินิติกรรม  ค่าอากร
แสตมป์  ค่ารังวัดที่ดิน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆฯลฯ ใน
สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน เบี้ยประกันฯ สิทธินติิ
กรรม ฯลฯ 

งานสำนักงาน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การปฏิบัติราชการ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จัดหาวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ
ไม้กวาด  แปรง ฯลฯ ที่
จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 

วัสดุงานบ้าน งานครัว 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

-  ทำให้ อบต.มีความ
สะอาด และเป็นอบต.ที่
น่าอยู่ 

สำนักปลัด 
 

15 โครงการจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

- เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสด ุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ หัวเทียน 
ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ฯลฯ
เป็นต้น 

วัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

-  ยานพาหนะขนส่งของ
หน่วยงานอยู่ในสภาพที่ดี
และพร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอด 

สำนักปลัด 

16 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข        
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์ โทรเลข  ค่าธนาณัติ  
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร 
ฯลฯ เป็นต้น 

           
งานสำนักงาน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- ทำให้สำนักงานได้ส่ง
เอกสารถึงผู้รับได้รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

17 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ
บำรุงรักษาค่าสื่อสารอื่นๆ 

 
งานสำนักงาน 

50,000 
 

50,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-  ทำให้อบต.ฺได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากท้องถิ่น
จังหวัดและหน่วยงานอื่น
อย่างรวดเร็ว  

สำนักปลัด 

18 ค่าโทรศัพท ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ
หน่วยงานหรือค่าเครือข่ายเลข
หมายกลางของหน่วยงาน 

งานสำนักงาน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- หน่วยงานได้รับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึง 
บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ
(ค่ารับ ส่ง เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์, ค่าล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บ
เล่ม เข้าปกหนังสือ  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
ในหน่วยงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่ารับ ส่ง 
วารสารตา่งๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และเปน็ไป
ตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 

20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ข้าราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นตามระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 

21 โครงการเพิ่มพูนประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงานและฝกึอบรม
สัมมนาหลักสูตรต่าง ฯล ฯ 

- เพื่อพฒันาศักยภาพของบคุลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

- ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานสว่นตำบล , 
ลูกจ้าง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
บริการ 

- ทำให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
ย่ิงขึ้น 

สำนักปลัด 

22 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 

- เพื่อให้บุคลกรมีสุขภาพที่แข็งแรง - ผู้บริหาร,พนักงาน
ส่วนตำบล , ลูกจ้าง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-จำนวนผู้
เจ็บป่วยลดลง 

- ทำให้บุคลากรมี สุขภาพที่
แข็งแรง 

สำนักปลัด 
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7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ่) 
ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร พนักงานสว่น
ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อบต.
และคณะกรรมการหรือผู้นำชุมชน
ฯลฯ  

-  เพื่อให้ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได้เสริมใหแ้ก่
ครอบครัว 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

-คณะผูบ้ริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต.และ
คณะกรรมการหรือผู้นำ
ชุมชนฯลฯ  

350,0
00 

350,0
00 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อย
ละ 80 

- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

24 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต แกพ่นักงาน ส.อบต. 
และประชาชน 

- เพื่อเพิ่มทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดีย่ิงขึ้น 

- ส.อบต. พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างและ
ประชาชน 

- - 10,000 10,000 10,000 - จำนวนผูผ่้านการ
อบรม 

- ทำให้ ส.อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างและ
ประชาชนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

สำนักปลัด 

25 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน
ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน 

-เพื่อชว่ยเหลือจุนเจือนักเรียน/
นักศึกษาให้มีรายไดใ้นช่วงปิด
ภาคเรียน 

-นักเรียน/นักศึกษาในเขต
ตำบลบ้านไทร 

80,00
0 
 

80,00
0 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

-นักเรียน/นักศึกษา
มีคุณภาพชวีิตดีขึ้น 

- นักเรียน/นักศึกษามี
รายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 

สำนักปลัด 

26 ค่าช้จ่ายในการเลอืกตั้ง(โครงการ
ส่งเสริมการเลอืกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เช่นการเลอืกตั้ง
นายก อบต. และสมาชกิ อบต.
เลือกตั้งซ่อม(แทนตำแหน่งทีว่่าง)และ
การเลอืกตัง้ สส. สว. ตามที่กฎหมาย
กำหนด) 

- เพื่อเป็นไปตาม พรบ.การ
เลือกตั้งฯ และให้ได้ขา้ราชการ
ทางการเมืองที่มีประสิทธิมา
บริหารงาน 

  - ในตำบลบ้านไทร 200,0
00 

200,0
00 

500,000 500,000 500,000 -จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
เพิ่มขึ้น 

- ทำให้ ได้ผู้บริหารและ
สมาชิก อบต.ที่มี
ประสทิธิภาพในการ
บริหารย่ิงขึ้น 

สำนักปลัด 
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7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการ
เข้าถึงขอ้มูลขา่วสารตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตำบล, พนักงานจ้าง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 

สำนกัปลดั 

28 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาบดศีรสีินทรมหาวชิราลง
กรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

-เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
- เพื่อเผยแพร่ความสำคญั
ของสถาบันพระมหากษตัริย ์

-คณะผูบ้ริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง 
ประชาชนในเขตตำบล
บ้านไทร 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 -จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
60 

-ทุกภาคส่วนร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

สำนักปลดั 

29 โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทร 

-เพื่อจ้างหน่วยงานที่ปรึกษา 
ดำเนนิการทำวิจัยเพื่อสำรวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน ตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในเขตพื้นที่ 12 
หมู่บ้าน 

-จ้างหน่วยงานที่ปรึกษา 
ดำเนินการทำวิจัยเพื่อ
สำรวจความพึงพอใจฯ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละความพึง
พอใจของในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

-ประชาชนร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

สำนักปลัด 

30 โครงการจัดหาวัสดกุ่อสรา้ง - เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างได้แกไ่ม้ต่างๆ ค้อน 
คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม
ฯลฯ 

-วัสดุก่อสร้างไดแ้กไ่ม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียมฯลฯ 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-หน่วยงานมีวัสดุก่อสร้าง
ไว้ใช้ในหน่วยงานและมี
ของทีพ่ร้อมใช้งานได้
ตลอด 

สำนักปลัด 
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7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ค่าสาธารณูปโภค -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าประปา 
ค่าโทรศัพท์  ค่าบัตรเติมเงิน 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆเช่นค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าชอ่งสญัญาณ
ดาวเทียม ฯเป็นต้น 

-ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่า
โทรศัพท์  ค่าบัตรเติม
เงิน ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ฯ 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

สำนักปลัด 

32 การชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการกอ่ความเสียหายให้กับ
ส่วนบุคคลหรือหน่วยงานตาม
ระเบียบ 

-ประชาชนตำบล 
บ้านไทร 

หมู่ที่ 1-12 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจา่ย 

-ประชาชนร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

สำนักปลัด 

33 ค่ารับรองและพธิีการ -  สำหรับเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
รับรองและเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ
คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน 
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน หรือมาปฏิบัติ
ราชการอื่นหรือค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.ฯลฯ 

-  อบต. บ้านไทร และ
คณะบุคคล ส่วนราชการ 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

สำนักปลัด 
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7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการอบรมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร, ส.อบต.พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

- เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของบุคลากร 

 - ผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
พนักงานสว่นตำบล , 
ลูกจ้าง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม 

- ทำให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารย่ิงขึ้น 

สำนักปลัด 

35 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธภ์ายใน
หน่วยงาน(OD) 

- เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกทีถู่กตอ้งมี
คุณธรรม 

- ผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตำบล , ลูกจ้าง 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม 

- เพื่อทำให้บุคลามี
จิตสำนึกทีถู่กตอ้งและมี
คุณธรรม 

สำนักปลัด 

36 โครงการขับเคลื่อน B-CM 
Model 

-เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
พฒันาจังหวัดสู่ความ
สันติสุขบนความ
พอเพียง 

-ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน 100,000 100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักปลัด 

37 จัดทำแผนแนะนำทางการ
ชำระภาษ ี

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารการชำระภาษ ี

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

- ทำให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่างๆ
ที่อบต.จัดเก็บ 

กองคลัง 

38 โครงการปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
 

- เพื่อจัดเก็บภาษไีดดี้
ย่ิงขึ้น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

- ทำให้จัดเก็บภาษีได้ดี
ย่ิงขึ้น 

กองคลัง 

39 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ ์

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารการชำระภาษ ี

5  แห่ง 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

- ทำให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่างๆ
ที่ อบต.จัดเก็บ 

กองคลัง 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการสร้างแรงจูงใจใน
การชำระภาษี 

- เพื่อจัดเก็บภาษไีด้ดี
ย่ิงขึ้น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของในการให้บริการ
ประชาชน 

- ทำให้จัดเก็บภาษีได้
ดีย่ิงขึ้น 

กองคลัง 

41 โครงการจัดทำระบบแผนที่
ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

- เพื่อจัดเก็บภาษีได้ดี
ย่ิงขึ้น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,0
00 
 

1,000,000 
 

- รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

- ทำให้จัดเก็บภาษีได้
ดีย่ิงขึ้น 

กองคลัง 

42 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
ใบเสร็จและเคร่ืองพิมพ์
ใบกำกับภาษี ฯลฯ 

- เพื่อจัดเก็บภาษีและ
ออกใบเสร็จเก็บค่า
น้ำประปาได้ดีย่ิงขึ้น 

-  ประชาชนตำบล 
บ้านไทร หมู่ที่ 1 -12 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

- ทำให้จัดเก็บภาษี
และออกใบเสร็จเก็บ
ค่าน้ำประปาได้ดี
ย่ิงขึ้น 

กองคลัง 

43 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององคก์ร 
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆขององค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในสำนักงาน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

44 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
จัดหาวัสดคุอมพิวเตอร์
เช่น แฟร็คไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก 
ฯลฯ 

-อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก
สายเคเบิลฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัดฯ 
กองตลัง 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการจัดซ้ือครุภัณท์
ยานพาหนะและขนส่ง  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ ,รถพยาบาล
ฯลฯไว้สำหรับบริการ
ประชาชน  

- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ 
6,000ลิตร จำนวน 1 คัน 
- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ 
12,000ลิตร จำนวน 1 คัน 
-รถพยาบาล (รถตู้)  
จำนวน 1 คันฯลฯ 

- - 9,500,000 
(งบ อบต.
,งบอื่นๆ) 

- - -คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัดฯ 

46 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

- เพื่อจัดเป็นค่าจัดซ้ือจัดหา
รถตักหน้าขุดหลัง ,รถเข็น 
รถแทรคเตอร์ ,เคร่ืองพ่นสี 
เลื่อยไฟฟ้าฯลฯ 

- รถตักหน้าขุดหลัง ,รถเข็น 
รถแทรคเตอร์ ,เคร่ืองพ่นสี 
เลื่อยไฟฟ้าฯลฯ 

- - 2,030,000 
(งบ อบต.
,งบอื่นๆ) 

- - -คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัดฯ 

47 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
จัดหาโต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บเอกสาร
ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนกังาน
ฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูด
ฝุ่น ตู้เก็บเอกสารที่
จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 100,000 - 100,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัดฯ 
กองตลัง 

48 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์การเกษตร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร
เช่น เคร่ืองสูบน้ำ เคร่ือง
หว่านปุ๋ย เคร่ืองพ่นยา ฯลฯ 

-เคร่ืองพ่นยา จำนวน 4 
เคร่ือง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัดฯ 
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7.2 :  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ต่อ) 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
สำรองไฟ เคร่ืองพิมพแ์บบ
ต่างๆ แสกนเนอร์ฯลฯ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เคร่ือง,                     
-เคร่ืองพิมพ์มัลตฟิังชันแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมกึ
พิมพ์ 1 เคร่ือง                         
-เคร่ืองสำรองไฟ 3 เคร่ือง 
-เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองอ่านบัตร
เอนกประสงค์ 1 เคร่ือง 

- - 100,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 
กองตลัง 

50 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตา
อบ เตาแก๊ส เตียง ผ้าม่าน
ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้าฯลฯ 

- เตาอบ เตาแก๊ส เตียง 
ผ้าม่านตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า
ฯลฯ 

- - 60,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัด 

51 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยพร่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
โทรทัศน์ กลอ้ง เคร่ืองฉาย
ฯลฯ 

-โทรทัศน์ กล้อง เคร่ืองฉาย
ฯลฯ 

- - 12,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัด 

52 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑอ์ื่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ 

-ซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟ
เบอร์กลาส เต้นท์  เลื่อยโซ่
ยนต์ฯลฯ 

- - 100,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักปลัด 
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7.3 :  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือจัดหา
วัสดสุนาม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดสุนามเช่น เปล เข็มทิศ 
เตียงสนาม ฯลฯ 

-เปล เข็มทิศ เตียง
สนาม ฯลฯ 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดเุคร่ืองดับเพลิง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดเุคร่ืองดับเพลิง เช่นถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
ฯลฯ 

-ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือจัดหา
วัสดเุคร่ืองแต่งกาย 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดเุคร่ืองแต่งกาย เช่น
เคร่ืองแบบ ถุงเทา้ รองเทา้ 
ฯลฯ 

-จัดหาวัสดเุคร่ืองแต่ง
กาย เช่นเคร่ืองแบบ ถุง
เท้า รองเท้า 

- - 140,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดอุื่น 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซ้ือจัดหา
วัสดอุื่นเช่นมิเตอร์น้ำ หัวเชื่อม
แก๊ศ หัวปิดเปิด-วาลว์แก๊ส 
ฯลฯ 

-จัดซ้ือจัดหาวัสดุอื่น
เช่นมิเตอร์น้ำ หัวเชื่อม
แก๊ศ หัวปิดเปิด-วาลว์
แก๊ส ฯลฯ 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 

5 จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดวุิทยาศาสตร์ เช่น เปล
หามคนไข้ ถังเก็บเชื้อเพลิง 
หลอดเอก็ซเรย์ ฯลฯ  

-เปลหามคนไข้ ถังเก็บ
เชื้อเพลิง หลอด
เอ็กซเรย์ ฯลฯ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.4 :  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำป้ายพระบรม
ราโชวาทของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- เพื่อให้ประชาชนนำ พระ
บรมราโชวาทไปเป็น
แนวทางในการดำรงชวีิต 

ป้ายพระบรมราโชวาท
ของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- - - จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

- ประชาชนนำพระบรม
ราโชวาทไปเปน็แนวทางใน
การดำรงชวีิต 

กองชา่ง 

2 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารทุก
หลังรวมทั้งห้องประชุมทีท่ำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ซ่อมแซมที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
และอาคารทกุหลังรวมทั้ง
ห้องประชุม 

-  อาคารทุกหลังของ 
อบต. บ้านไทร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

- มีสถานที่ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนเพียงพอ 

กองชา่ง 

3 โครงการติดตั้งป้ายจราจร 
และป้ายประชาสัมพันธ์   
ป้ายแนวเขต อบต. สองขา้ง
ทางถนน 

- เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธถ์ึงสถานที่
และจุดสำคัญตา่งๆ ในพื้นที ่

-ติดตั้งป้ายระชา
สัมพันธ์ และป้าย
จราจร ในเขตพื้นที่ 
อบต. 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

- ประชาชนที่สัญจรผ่านไป
มา ได้รับทราบถึงจุดสำคัญ
ในพื้นที่ตำบลบ้านไทร 

กองชา่ง 

4 โครงการจัดซ้ือจัดหาครุ
ภัณท์งานบ้านงานครัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตา
ไมโครเวฟ เคร่ืองกรองน้ำ 
เตาอบ เตียง ฯลฯ 

-เตาไมโครเวฟ เคร่ือง
กรองน้ำ เตาอบ เตียง 
ฯลฯ 

- - 50,000 - 100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

5 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าภายในสำนักงาน และ
อุปกรณ์อื่นๆ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์  

-สำนักงาน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-อุปกรณ์ไฟฟา้ ใน
สำนักงานมีสภาพที่ดี
พร้อมแกก่ารใช้งาน 

-ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ใน
สำนักงานมีสภาพที่ดพีร้อม
แกก่ารใช้งาน 

กองชา่ง 

6 โครงการจัดซ้ือจัดหา        
ครุภัณท์การเกษตร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ รถ
ไถ,เคร่ืองตัดวัชพืช ฯลฯ 

-รถไถ,เคร่ืองตัดวัชพืช
,เคร่ืองพ่นยาฯลฯ 

- - 100,000 
 

- 100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.4 :  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จ้างเหมา ปรับปรุง ซ่อมแซม
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บ้าน และหอ
กระจายข่าวและเสียงตาม
สายประจำหมู่บ้าน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟา้
สาธารณะหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหา
อุปกรณ์ 

 
หมู่ที่ 1 - 12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- เกิดความปลอดภัยตอ่
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

8 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัวเช่น เคร่ืองกรองน้ำ 
เตียง ผ้าม่าน ตู้เย็น เคร่ืองตัดหญ้า 
ฯลฯ 

-เคร่ืองกรองน้ำ 
เตียง ผ้าม่าน ตู้เย็น 
เคร่ืองตัดหญ้า 
ฯลฯ 

- - 50,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บ้านเป็นไป
อย่างทัว่ถึง 

กองชา่ง 

9 จัดซ้ือ จัดหาวัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
ก่อสร้าง เช่นไม้ เหลก็ ค้อน ตะปู อิฐ 
หิน ปูน ทราย ฯลฯ  

 
หมู่ที่ 1 - 12 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

10 จัดหาวัสดไุฟฟ้า และวิทยุ 
ในสำนักงาน 

- เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ เช่น สายไฟ  ปลั๊กไฟ เบรก
เกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ หลอดไฟ สวิตช์ ฟิวส์ ฯลฯ  

หมู่ที่ 1 - 12 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

การปฏิบัติงานใน
สำนักงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

กองชา่ง 

11 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กร
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรพัย์สินต่างๆขององค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 
 

800,000 
 

300,000 300,000 300,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.4 :  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ(ค่า
รับ ส่ง เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์, ค่าล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บ
เล่ม เข้าปกหนังสือ  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
ในหน่วยงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
ปก เขา้เล่มหนังสือ ค่ารับ ส่ง วารสาร
ต่างๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และ
เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี

กองชา่ง 

13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ข้าราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร 
เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ตามระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 800,000 
 

800,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏบัิติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กองชา่ง 

14 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่น แฟร็คไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก ฯลฯ 

-แฟร็คไดร์ สายเคเบิล 
ตลับผงหมึก ฯลฯ 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

15 โครงการจัดหาวัสดเุชื้อเพลิง
และหล่อลืน่ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดเุชือ้เพลิง
และหล่อลื่น ไดแ้กแ่ก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

-แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.4 :  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
สำนักงานใน
หน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ 
เคร่ืองเขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็นต้น 

-กระดาษ กระดาษไข 
แฟ้ม แบบพิมพ์ เคร่ือง
เขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็น
ต้น 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัด 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

กองชา่ง 

17 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุสำรวจ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
จัดหาวัสดสุนาม เช่นบันได
อลูมิเน่ียม เคร่ืองมือดึง
สายโทรศัพท์ ฯลฯ 

-บันไดอลูมิเน่ียม 
เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์ 
ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

18 จ้างเหมาบริการ
แรงงาน 

-เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองช่าง 

-จ้างเหมาบริการ 
แรงงาน จำนวน 1 คน 

- - 111,600 111,600 111,600 -ร้อยละความพึงพอใจ
ของในการให้บริการ
ประชาชน 

-การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งเช่นแบ
ตเตอรี ยางรถยนต์    หัว
เทียนตลับลุกปืน น้ำมันเบรก
ฯลฯ 

-วัสดุยานพาหนะเเละ
ขนส่งแบตเตอรี ยาง
รถยนต์    หัวเทียนตลับ
ลุกปืน น้ำมันเบรกฯลฯ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-หน่วยงานมียานพาหนะ
ขนส่งไว้ใช้ในหน่วยงาน
และมีของทีพ่ร้อมใช้งาน
ได้ตลอด 

กองชา่ง 

20 โครงการกอ่สร้างโดม
อเนกประสงค์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์  

-ขนาดกวา้ง 15 เมตร 
ยาว 25 เมตร สูง 8 เมตร  
 

- - 3,600,000 
งบอื่นๆ 

- - 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-หน่วยงานมีโดม
อเนกประสงค์ไว้สำหรับ
บริการประชาชน 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.4 :  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาโต๊ะ
ทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่จำเป็นตอ้งใช้ในสำนักงาน
ฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บเอกสาร
ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนกังาน
ฯลฯ 

50,000 50,000 30,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

22 โครงการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑส์ำรวจ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหากล้อง
ส่องทางไกล กลอ้งสำรวจ ไม้   
สตาฟฟ์ฯลฯ 

- กล้องส่องทางไกล กล้อง
สำรวจ ไม้สตาฟฟ์ฯลฯ 

- - 30,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

23 โครงการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสวา่นไฟฟ้า 
เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกลึง เลื่อยไฟฟา้ 
รถตักหน้าขุดหลังฯลฯ 

- สว่านไฟฟ้า, เคร่ืองเจาะ ,
เคร่ืองกลึง, เลื่อยไฟฟ้า,รถ
ตักหน้าขุดหลังฯลฯ 

- - 3,050,000 
งบอบต./
งบอื่นๆ 

- - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

24 โครงการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือลำโพง โคม
ไฟฟ้า โทรทัศน์ เคร่ืองวัด
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ 

-ลำโพง โคมไฟฟ้า โทรทัศน์ 
เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา้ ฯลฯ 

- - 20,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองชา่ง 

25 โครงการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
คอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 1 
เครื่อง  
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง - 
เครื่องอา่นบัตรแบบอเนกประสงค ์
1 เครื่อง 

-คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
จำนวน 1 เครื่อง  
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
สำหรับกระดาษ A3 
จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 1 เครื่อง 

100,000 100,000 50,000 - - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.5 :  แผนงานการศึกษา 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ (ค่ารับ 
ส่ง เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์, 
ค่าล้างฟลิ์มถา่ยรูป, ค่าถ่ายเอกสาร
, ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสอื  คู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ใน
หน่วยงาน 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บปก เขา้เล่มหนังสือ ค่า
รับ ส่ง วารสารต่างๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 
 

500,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละขอ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และเป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสว่นตำบล พนักงานจ้าง 
ข้าราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง   
ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพ่ักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม
ระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 800,000 
 

800,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น 
ตู้เก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่
จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

- 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารระบบราชการ 
7.5 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององคก์ร
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์)     

- เพื่อจา่ยเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 
 

800,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

5 จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ
ไม้กวาด  แปรง ฯลฯ ที่
จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 

-หม้อ กระทะ กาละมัง
ถังขยะ ไม้กวาด  แปรง 
มีด ถัง ถาดฯล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-  ทำให้ อบต.มีความ
สะอาด และเป็นอบต.ที่
น่าอยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
6 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

และเคร่ืองใช้สำนักงานใน
หน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ 
เคร่ืองเขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็นต้น 

-กระดาษ กระดาษไข 
แฟ้ม แบบพิมพ์ เคร่ือง
เขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด 
บัญชี ตรายาง ฯลฯ 
เป็นต้น 
 

600,000 
 

600,000 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัด 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

7 โครงการจัดหาวัสดกุีฬา -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
กีฬาเช่น ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้เทนนิส ฯลฯ ที่
จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 

-ห่วงยาง ลูกฟุตบอล 
ตะกร้อ ลูกเทนนิส 

นกหวีด ไม้ปิงปองฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

-  ประชาชนมีสขุภาพพ
ลามัยที่แข็งแรงมากกวา่
ร้อยละ 80 

กอง
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดคุอมพวิเตอรเ์ช่น แฟร็ค
ไดร์ สายเคเบิล ตลับผงหมกึ 
ฯลฯ 

วัสดุคอมพวิเตอร ์ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 
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7.5 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
การศึกษา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดกุารศึกษาเช่น หุ่น สื่อการ
เรียนการสอนทำด้วยพลาสตกิ 
ฯลฯ 

-วัสดุการศึกษาเช่น 
หุน่ สื่อการเรียนการ
สอนทำดว้ยพลาสตกิ 

ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

 

10 ค่ารบัรองและพธิีการ -  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการรับรองและเลี้ยงรับรอง 
ต้อนรับคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน นิเทศงาน เยี่ยมชมศึกษา
ดูงาน หรือมาปฏิบัติราชการ
อื่นหรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
รับรองประชุมสภา อบต.ฯลฯ 

-  อบต. บ้านไทร และ
คณะบุคคล ส่วน
ราชการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

กอง
การศึกษาฯ 

11 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวง
มาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ เน่ืองในงานรัฐพิธี งาน
สำคัญต่างๆ ฯลฯ 

-  อบต. บ้านไทร และ
คณะบุคคล ส่วน
ราชการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 
 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

12 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่า
สื่อสารผา่นดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การบำรุงส่ือสาร
อื่นๆ ฯลฯ 

-  อบต. บ้านไทร  
(งานสำนักงาน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 
 

-ร้อยละงบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- หน่วยงานได้รับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึง
และบริหารงานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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7.5 :  แผนงานการศึกษา(ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น 
คอมพิวเตอร์, เครื่องอ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ 

-คอมพิวเตอร์,เครื่อง
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ฯลฯ 
 

100,000 100,000 50,000 - 50,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่
จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น 
ตู้เก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงานฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่จำเป็นตอ้ง
ใช้ในสำนักงานฯลฯ 
 

100,000 100,000 50,000 - 50,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
รถบรรทุก,รถยนต์น่ัง,รถ
โดยสารขนาด 12 ที่น่ัง(ดีเซล)
ฯลฯ 

-รถบรรทุก,รถยนต์น่ัง 
,รถโดยสารขนาด 12 
ที่น่ัง(ดีเซล) ฯลฯ 

- - 2,000,000 
(งบอื่นๆ) 

- - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษาฯ 
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7.6 :  แผนงานการเกษตร 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ (ค่ารบั 
ส่ง เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์, 
ค่าล้างฟลิ์มถา่ยรูป, ค่าถ่ายเอกสาร, 
ค่าเย็บเล่ม เขา้ปกหนังสือ  คู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ใน
หน่วยงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บปก เขา้เล่มหนังสือ ค่า
รับ ส่ง วารสารต่างๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 
 

500,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ วิธีการที่
ถูกตอ้ง และเป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุการเกษตร เช่น จอบ 
เสียม พลั่ว ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชำ ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสว่นตำบล พนักงานจ้าง 
ข้าราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นตามระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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7.6 :  แผนงานการเกษตร(ตอ่) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
ก่อสร้าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ เหล็ก ค้อน 
ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ  

 
วัสดุก่อสร้าง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององคก์ร
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ
องค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
สำนักงานในหน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ 
เคร่ืองเขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็นต้น 

สำนักงาน 
 
 
 
 

800,000 800,000 40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่ประหยัด 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดคุอมพวิเตอรเ์ช่น แฟร็คไดร์ 
สายเคเบิล ตลับผงหมึก ฯลฯ 

แฟร็คไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก 

ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 -ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น
เคร่ืองพิมพ์แบบต่างๆ, 
คอมพิวเตอร์, เคร่ืองอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เคร่ืองพิมพ์แบบ
ต่างๆ, 
คอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ฯลฯ 

100,000 100,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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7.6 :  แผนงานการเกษตร(ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑก์่อสร้าง 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่นไม ้รถเข็น 
เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะเหลก็ 
สว่านไฟฟ้าฯลฯ  

-รถเข็น เคร่ืองกลึง เคร่ือง
เจาะเหล็ก สว่นไฟฟา้ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเช่น 
เคร่ืองกรองน้ำ เตียง ผ้าม่าน 
ตู้เย็น เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ 

-เคร่ืองกรองน้ำ เตียง 
ผ้าม่าน ตู้เย็น เคร่ืองตัด
หญ้า ฯลฯ 

100,000 100,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ จัดหาโต๊ะ
ทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่จำเป็นตอ้งใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บเอกสาร
โต๊ะ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 จ้างเหมาบริการ
แรงงาน 

-เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจของ
กองส่งเสริมการเกษตร 

-จ้างเหมาบริการ แรงงาน 
จำนวน 1 คน 

- - 111,600 111,600 111,600 -ร้อยละความพึง
พอใจของในการ
ให้บริการประชาชน 

-การปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กองส่งเสริมกร
เกษตร 
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7.7 :  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ข้าราชการ
การเมืองสว่นทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง   
ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพ่ักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม
ระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององคก์ร
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ (ค่า
รับ ส่ง เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์, ค่าล้างฟิล์มถา่ยรูป, 
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บเล่ม 
เข้าปกหนังสือ  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ใน
หน่วยงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บปก เขา้เล่มหนังสือ ค่า
รับ ส่ง วารสารต่างๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 500,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และ
เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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7.7 :  แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตอ่) 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองใช้สำนักงานใน
หน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ 
เคร่ืองเขียน ค่าใบเสร็จ  สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็นต้น 

สำนักงาน 
 
 
 
 

600,000 600,000 20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่ประหยัด 

-  การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

 

5 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่น แฟร็คไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก ฯลฯ 

วัสดคุอมพวิเตอร ์ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

กองสวสัดิการ
สังคม 

 
6 โครงการจัดซ้ือ จัดหา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น
เคร่ืองพิมพ์แบบต่างๆ, 
คอมพิวเตอร์, เคร่ืองอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เคร่ืองพิมพ์แบบ
ต่างๆ,
คอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 10,000 - - -ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

กองสวสัดิการ
สังคม 

 

7 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาโต๊ะ
ทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่จำเป็นตอ้งใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารโต๊ะ ที่
จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 - 50,000 -ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

กองสวสัดิการ
สังคม 
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7.8  แผนงานสาธารณสขุ 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ข้าราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจกัร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นตามระเบียบฯ  

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

- พนักงานผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ขององคก์ร
(รวมถึงค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กร 

งานในสำนักงาน 800,000 800,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

3 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ (ค่า
รับ ส่ง เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์, ค่าล้างฟิล์ม
ถ่ายรูป, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บ
เล่ม เข้าปกหนังสือ  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ค่าถ่ายแบบแปลน  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
ในหน่วยงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บปก เขา้เล่มหนังสือ ค่า
รับ ส่ง วารสารต่างๆ ฯลฯ 

งานสำนักงาน 500,000 500,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
วิธีการทีถู่กตอ้ง และ
เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ด ี

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 
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7.8:  แผนงานสาธารณสุข(ตอ่) 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จ้างเหมาปรับปรุง 
ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
ระบบประปาภายใน
ความรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง 
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปา
ภายที่ อยู่ในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ระบบประปาทีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 

อบต. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

-  ประชาชนมีน้ำ
พอเพียงสำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

5 จัดหาวัสดุฟฟ้า และวทิยุ 
ในสำนักงาน 

- เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์
ไฟฟ้า และวทิยุ เช่น สายไฟ  
ปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ ลำโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เคร่ือง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟ 
สวิตช์ ฟิวส์ ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟา้  
และวิทยุ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

การปฏิบัติงานใน
สำนักงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

6 จัดซ้ือค่าซื้อสารส้ม 
คลอรีน ทรายกรองน้ำ 
ฯลฯ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุในการ
ผลิตน้ำประปาเชน่ สารส้ม คลอรีน 
ทรายกรองน้ำ ฯลฯ ในการบริหาร
กิจการประปาอบต. บ้านไทร 

สารส้ม คลอรีน ทราย
กรองน้ำ ฯลฯ 

- 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

- การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

7 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
สำนักงานในหน่วยงาน 
(วัสดุสำนักงาน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์ 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟ้ม 
แบบพิมพ์ เคร่ืองเขียน ค่าใบเสร็จ  
สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ เป็นต้น 

สำนักงาน 
 
 
 
 

600,000 600,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัด 

-  การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 
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7.8  แผนงานสาธารณสขุ(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุก่อสร้าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ เหล็ก 
ค้อน ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย 
ฯลฯ  

-วัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ 
เหล็ก ค้อน ตะปู อิฐ 
หิน ปูน ทราย ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

9. โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดุคอมพวิเตอร ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
วัสดคุอมพวิเตอรเ์ช่น แฟร็ค
ไดร์ สายเคเบิล ตลับผงหมึก 
ฯลฯ 

-วัสดคุอมพิวเตอร์เช่น 
แฟร็คไดร์ สายเคเบิล 

ตลับผงหมึก ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

10 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
วัสดอุื่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดหา
วัสดุอื่นเช่นมิเตอร์น้ำ หัวเชื่อม
แก๊ศ หัวปิดเปิด-วาลว์แก๊ส 
ฯลฯ 

-จัดซ้ือจัดหาวัสดุอื่นเช่น
มิเตอร์น้ำ หัวเชือ่มแก๊ศ 
หัวปิดเปิด-วาล์วแก๊ส 
ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง
สาธารณสขุ 

ฯ 

11 จ้างเหมาบริการ
แรงงาน 

เพื่อปฏิบัติงานในภารกจิของ
กองสาธารณสุข 

-จ้างเหมาบริการ 
แรงงาน จำนวน 2 คน 

- 170,000 170,000 170,000 170,000 -ร้อยละความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชน 

-การปฏิบัติงานเกดิ
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการจดัหาวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ได้แก่แก๊สหุงต้ม  น้ำมัน
เช้ือเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซฯลฯ 

-สดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

หน่วยงานมียานพาหนะ
ขนส่งไว้ใช้ในหน่วยงาน
และมีของที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.8  แผนงานสาธารณสขุ(ต่อ) 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้แก่
แก๊สหุงต้ม  น้ำมันเชือ้เพลิง 
น้ำมันดีเซล น้ำมันเคร่ือง ถ่าน 
ก๊าซฯลฯ 

-แก๊สหุงต้ม  น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ
ฯลฯ 

- - 
 

300,000 300,000 300,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง 
สาธารณสขุ 

ฯ 

14 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงานที่
จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เคร่ืองดูดฝุ่น 
ตู้เก็บเอกสาร ที่จำเป็นต้องใช้
ในสำนักงานฯลฯ 

-โต๊ะทำงาน เก้าอี้ 
เคร่ืองดูดฝุ่น ตู้เก็บ
เอกสารที่จำเป็นตอ้งใช้
ในสำนักงานฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 10,000 - -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจา่ย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง 
สาธารณสขุ 

ฯ 

15 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑก์ารเกษตร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑก์ารเกษตร เช่นรถไถ 
เคร่ืองสูบน้ำ เคร่ืองพ่นยา ซับ
เมอร์ส ป๊ัมไดโว่ เคร่ืองหวา่น
ปุ๋ย ฯลฯ 

-รถไถ เคร่ืองสูบน้ำ 
เคร่ืองพ่นยา ซับเมอร์ส 
ป๊ัมไดโว่ เคร่ืองหวา่นปุ๋ย
ป๊ัมเคม,ีถังเก็บน้ำ
สารเคมฯีลฯ 

100,000 100,000 100,000 - 100,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง 
สาธารณสขุ 

ฯ 

16 โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น
เคร่ืองพิมพ์แบบต่างๆ, 
คอมพิวเตอร์, เคร่ืองอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ ฯลฯ 

-เคร่ืองพิมพแ์บบต่างๆ,
คอมพิวเตอร์, เคร่ือง
อา่นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ฯลฯ 

100,000 100,000 - - 20,000 -ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

- การบริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กอง 
สาธารณสขุ 

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น/ ส่วนราชการรัฐวิสาหกจิ/องค์กรประชาชน 

1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เปน็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรรีัมย์:เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด/ี การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟา้
เพิ่มกำลังส่งกระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ประโคนชัย 
หมู่ท่ี 1 
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1   
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  จากบ้าน
นายชุมงาน มากะเต ถึงหนอง
กระทุ่ม) 
-ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1  หนอง
กระทุ่ม 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
จากท่ีดินนายสำลี มากะเต  -  
กระท่อมนายสรอด เรียกประโคน  
 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

200,000 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

100,000 
- 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
 

 
 
 

100,000 
100,000 

 
 
- 
 

100,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้ใช้
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย
,อบต.บ้านไทร 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บริเวณแยกบา้นนาย
ทองเลียน จันทะสิ้นสุดที่บ้านนายเจิม 
ยุทธสุนทร 
- โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1จากแยกบ้านนางผดุ
ผ่อง ปักกระโทกถึงบ้านนางเปรียว มา
กะเต 
-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเรือ 
ปานะโปยถึงสามแยกบ้านนายทองพูน 
มากะเต 
-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเหือน 
โกยรัมย์ถึงสามแยกบ้านนายเชื้อ สปีระ
โคน 
-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมดุล 
ทรงประโคนถึงบ้านนายสนธยา มากะ
เต 
-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บริเวณสามแยกโคกกี ่
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มี
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้
ใช้ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 

48-
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 จาก
ที่ดินนายสำลี มากะเต  - กระท่อมนาย 
สรอด เรียกประโคน 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายพนม สีประโคน  -  นานายนูน 
ปรังประโคน 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1 นาย
เสวียน แจ่มประโคน - บ้านนายจัว ยุทธ
สุนทร 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้สอ่งสว่าง หมู่ที่ 
1 จากสามแยกหนองกระทุ่มถึงที่นา
นายดี คุณวงศ์ 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้สอ่งสว่าง หมู่ที่ 
1 จากบ้านนายเรียว ปรังประโคน ถึง
บ้าน  นายธน มากะเต 
-โครงการขยายเขตไฟฟา้สอ่งสว่าง หมู่ที่ 
1 จากบ้านนายคองถึงบา้นนายนิด สุ
ขมังคะเษต 
-โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 1 
หมู่ท่ี 2 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 2 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มี
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้
ใช้ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2564 
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 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการขยายเขต

ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้าน
ไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 (จาก
นานายปราโมทย์ ดีล้อมถึงนานายเสย 
เสประโคน) 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 2 จากคุ้มแสงตะวันถึงสี่
แยกบ้านโคกก่ี 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 
(จุดเร่ิมต้นบ้านนายนม ปรังประโคนถึง
บ้านนางสาวพิม เปริบรัมย์) 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 (จาก
บ้านนายธวัชชัย กลอยประโคนถึงบ้าน
นางฝนทิพย์ ไกรสร) 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 2 
หมู่ท่ี 3 
- ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 3 
- ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 3 บ้านไทร จาก
ถนน 219 ถึง โคกสำโรง  
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 เส้นห้วยสมอ 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายตัง ถึงบ้านนายแปะ 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มี
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้
ใช้ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคใหก้ับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้าน
ไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

- โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเสวยีน มากะเต  
ถึงบ้านนายสมเดือง มากะเต .  
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 
จากถนน 219 – บ้านนายสงวน  
ยุทธสุนทร 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 
จากบ้านนางทด แจ่มประโคน ถึง
กระท่อมนางอัญจนา อาทวัง  
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอปุกรณ์ หมู่ที่ 3 จากถนน 219 
– บ้านนายเชียง   ล้อประโคน 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 จากถนน 219 
จุดเริม่ต้นจากซอยข้าง ร.ร.วัดบ้าน
ไทรถึงศูนย์ อบต.หลังเก่า 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 3 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

- 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- จำนวนหมู่บ้านที่
มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้
ใช้ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้าน
ไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

หมูท่ี่ 4 
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง 
หมู่ที่ 4 จากแยกนายปลอบ มากะเต – 
สวนเกษตรนางคำเพ็ญ สิงห์ประโคน 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 4 จากถนน 219  - 
สิ้นสุดถนนเส้นกลางหมู่บ้าน 
- โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 จากบ้านนาย
บุญมี -บ้านนางพิชญา แทนพลกรงั 
-โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่ที่ 4 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 4 
หมู่ที ่5 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
ไพบูลย์ ถึงบ้านไทร)  
-ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านไพบลูย์ หมู่ 5 
ถึงหนองคู 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบล
ได้ใชไ้ฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จาก
นานายอาคมอินทะเสน ถึงที่
นานายอำนวย ใจกล้า 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายเพชร พวงจันทร์ถึง
นานายบุญมี ใจกล้า 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จาก
นานายชุบ โสมประโคนถึง
หนองคู ่
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จาก
นานายพวง ใจกล้าถึงนานาง
สังวาล ดวงบุตร 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จาก
นานายสุข พวงจันทร์ถึงนา
นางล้วน มณีศร ี
- โครงการตดิตั้งโคมไฟ
สาธารณะ 
หมู่ 5 จากบ้านอาภรณ์ พ่ึงงาม 
ถึงบ้านนายบุญสม ใจกล้า 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- จำนวนหมู่บ้านที่มี
การขยายเขตไฟฟา้ 

- ประชาชนในตำบล
ได้ใชไ้ฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 2562 2563 2564 2565 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการขยายเขตระบบ

จำหน่ายไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

- โครงการ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ 5 จากบ้านนางเยื้อง ใจกล้าถึง
บ้านนายณรงค์  พวงดาว 
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ 5 
จากบ้านนายประจักร มะลิซ้อนถึง
บ้านนายสมบูรณ์ ใจกล้า 
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ 5 จากบ้านนายคำตา ใจกล้า
ถึงบ้านนางรุณ ทองนรินทร ์
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายเพชร พวงจันทร์ ถึงหนองค)ู 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 5 
หมู่ท่ี 6 
- โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณภ์ายในหมู่ที่ 6 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.6     
จากถนนลาดยางถึงนานายสำเนา 
สุขจันทร ์
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.6  
จากถนนลาดยาถึงนานายบุญ
จันทร์  ดาศร ี
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- จำนวนหมู่บ้านที่มี
การขยายเขตไฟฟา้ 

- ประชาชนในตำบล
ได้ใชไ้ฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้าน
ไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่งกระแสไฟฟา้
ให้กับประชาชนตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.6 จาก
บ้านนายสุทิน ภาสดาถึงบ้านนางอุด 
วงเวียน 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.6 จาก
ถนนลาดยาถึงหนองเจ๊ก 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (จากบ้าน
นายหิรัญ พิมจันทร์ ถึงบ้านนางพ ู   
พิมจันทร ์
-ขยายเขตไฟฟ้า ม. 6 (จากบ้านนาง
มุกดา ดวงดาว ถึงบ้านนางแตง ศรี
แก้ว 
-ขยายเขตไฟฟ้าม.6 (จากถนนลาดยาง 
ถึงบ้านนายบุญจันทร์ ดาศร ี
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (จาก
ถนนลาดยางถึงนานายเทยีน ดวงศร ี
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (จาก
ถนนลาดยางถึงบ้านนายบญุนำ ดวง
ศร ี
-ขยายเขตไฟฟ้า ม.6(จากถนนลาดยาง
ถึงนานายทองแทน ดวงศรี 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้ใช้
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วถึง
และมปีระสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 

อบต.บ้าน
ไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (จากบ้าน
นายแดง วงเวียน ถึงบ้านนายสุทิน 
หมู่ท่ี 7 
 - ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (จาก ร.ร.
บ้านโคกสำโรงถึงนานายทองสุข 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนาง
เปรย งามพระองค์ ถึงนานายคีม     
งามพระองค์ 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (จากโรงเรียน
บ้านโคกสำโรงถึงนานางสุข สกลุด ี
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (จาก 
บ้านนางเอี่ยว โสมะมีถึง บ้านนายพล
ภัทร ประเสริฐ 
-ขยายเขตไฟฟ้า ม. 7 (จากบ้านนาง
เพย -นานายจรญู ล้อประโคน 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 7 (จาก
บ้านนางเฉลียว- นาผู้ใหญ่พลภัทร 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 7 (จาก
บ้านนางเพย งามระหงษ์- บ้านนายคร 
มากะเต 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มี
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบล
ได้ใชไ้ฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทัว่ถึงและมี
ประสทิธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่7 จาก
นานางจันทีถึงนานางศุภิสรา แสงราชา 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 จาก
โรงเรียนบ้านโคกสำโรงถึงนานายมาก 
คุชิตา 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 7 จากบ้านนาย 
- โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 7 จากบ้านนาย
ส่ง สร้อยสินเทศ ถึงบ้านนายนิ่ง 
 สีดาสะมา 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมคิด 
ถึงบ้านดาบตำรวจสุพล   ปุยะต ิ
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 7 จากบา้นนางจุฑามาศ
ถึงบ้านนายเพย งามระหงส ์
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 จาก
บ้านายขาว สร้อยสนเทศถึงบ้านนาย
สถิต แก้วสุข 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 7 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใชไ้ฟฟา้
ส่วนภูมิภาคทัว่ถึง
และมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

หมู่ที่ 8 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนายเทียนชัย เคียวประโคนถงึ
นานายลวง ปรังประโคน 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนายวิทวัส ล้อประโคน ถึงบ้าน
นางสายทอง สำลีงาม 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนายสมศรี ล้อประโคน ถึงนานาง
ปราณี ปรังประโคน 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 8 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ หมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนางหญิง เคียวประโคน ถึงนานาย
พันธ์ สหุนาล ุ
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 
(จากหนองลำดวนถึงโคกตะแบก)- 
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 (จากโรงเรียน
ไปบ้านนางหญิง  เอด็ประโคน) 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 (จาก
ถนนศาลาประชาคมถึงบ้านนางชอย 
สหุนาล ุ
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- จำนวนหมู่บ้านที่
มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใช้
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทัว่ถึง
และมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคน

ชัย 
อบต.บ้าน

ไทร 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่งกระแสไฟฟา้
ให้กับประชาชนตำบลบ้านไทร 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 8 
(จากบ้านนางสายทอง สำลีงาม -
บ้านนางดอย สหุนาล ุ
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 
(จากบ้านนางหญิงถึงบ้านนางสุข  
เคียวประโคน 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 8 
(จากบ้านนายเภา -บ้านนายแทน 
สหุนาล ุ
-ขยายเขตไฟฟ้า ม.8 จากบ้านนา 
 ธีระศักดิ์ กลอยประโคนถึงนานาย
สนธยา กลอยประโคน 
-ขยายเขตไฟฟ้า ม.8 จากบ้านนาย 
 ธีระศักดิ์ กลอยประโคนถึงบ้าน
นายแทน สหุนาลุ   
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.8 จาก
ศาลาประชาคมถึงแยกโคก
ตะแบก 
หมู่ท่ี 9 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9  
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอปุกรณ์ ภายใน หมู่ที 9 
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- จำนวน
หมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนในตำบลได้
ใช้ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 

อบต.บ้าน
ไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 
(จากบ้านนางสมคดิ ถึงบ้าน  นายบุญ
ส่ง ใจกล้า) 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านบุญ
ส่ง ใจกล้าถึงบ้านนายผัน วงศ์เกต ุ
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 
(จากบ้านนายศิลา ใจกล้าถึงบ้านนาย
ลด  ใจกล้า) 
-ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านไพบลูย์      
หมู่ 9  จากบ้านนางสมคิด ถึงบ้าน
นายบุญส่ง ใจกลา้ และจากบ้านนง
ทองปาน ถึงบ้านนางสมจิต 
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 9 จาก
บ้านนางอ้วน สมภาค ถึงแยกถนน
พลับพลาชัย 
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 9 จาก
บ้านนางสำรวย สะบุดดี ถึงบ้านนาย
อำนวย พวงดาว 
-ขยายเขตไฟฟ้า จากนานางปาน ใจ
กล้า ถึง นานางหนูทอง อินทะเสน 
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- จำนวนหมู่บ้าน
ที่มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใชไ้ฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง
ทองศรี ใจกล้า ถึงศูนย์ข้าวชุมชน หมู่
ที่ 9 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายฉวี พวงเพชรถึงบ้านนายจำลอง 
พวงดาว 
หมู่ที่ 10 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 
(จากประปาหมู่บ้าน-นานายถนอม 
ประชงรัมย ์
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 
(จากศาลาประชาคมตามแนวถนน
รอบสระน้ำกลางหมู่บ้าน) 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 10 
หมู่ที่ 11 
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11   
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากบ้าน สุ
พล  แก้วเหลี่ยม สิ้นสดุระยะทาง 
200 เมตร 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากถนน
219 ถึงนานายพอย วันประโคน 
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- จำนวนหมู่บ้าน
ที่มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใชไ้ฟฟา้
ส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการขยายเขตระบบ

จำหน่ายไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับ
ประชาชนตำบลบ้านไทร 

-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากบ้านนาง
จันทรา – ถึงสระหนองหว้า 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากบ้านนาง
พร หาสุขถึงบ้านนายนิด หาสุข 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11  จากบ้าน
นางหงส์ บุญรัมย์ ถึงนานายระเบยีบ 
 เสประโคน 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากบ้านนาง
จันทรา – ถึงสระหนองหว้า 
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 จากบ้านนาง
พร หาสุขถึงบ้านนายนิด หาสุข 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.11 จาก

ถนน 219 ข้างวิทยาลัยการอาชีพประโคน
ชัยถึงที่นานายพอย วันประโคน 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11  
จากถนน 219 จากท่ีนานายคอน บุระ
ถึงนานายพิน วันประโคน 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม. 11  จาก
ถนน 219 จากท่ีนานางบุญชี   ทัศนะ
สิ้นสุดที่นานายเวิน หาญประโคน  
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- จำนวนหมู่บ้าน
ที่มีการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใชไ้ฟฟา้
ส่วนภูมภิาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
11  จากถนน 219 จากท่ีนานาย
ชอน พริ้งเพราะสิ้นสดุที่ดินนาง
กมลรตัน์ วันประโคน 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ ภายใน หมู่ที 11 
หมู่ท่ี 12 
- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12   
 -โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
ที่ 12 จากบ้านนายเหี๊ยบ บูรณ์
เจริญถึงนานายสังข์ เพาะพูน 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
12  จากบ้านนางเน้นถึง ขาวงาม
ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
12 จากบ้านนางคำพงษ์ ภาสดาถงึ
สระนายสมบัติ มั่นยืน 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
12 จากบ้านสี่แยกบ้านนายสี ดวง
ศรีถึงบ้านนางรุ่งวดี เกลียวทอง 
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- จำนวนหมู่บ้านที่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนใน
ตำบลได้ใชไ้ฟฟา้
ส่วนภูมิภาคทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 1-12 ตำบล 
บ้านไทร 

- เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าเพิ่มกำลังส่ง
กระแสไฟฟ้าใหก้ับประชาชน
ตำบลบ้านไทร 

-โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 
จากศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนอง
ม่วงถึงบ้านนางอรทัย ขาวงาม 
-โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณจ์ากหนา้วัดถึงบ้าน
นายมา มีมาก หมู่ที่ 12 
 -โครงการตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 จากสี่แยก
บ้านนายสี ดวงศรีถึงบ้านนางรุ่งวดี 
เกลียวทอง 
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- จำนวนหมู่บ้านที่มี
การขยายเขตไฟฟา้ 

- ประชาชนในตำบล
ได้ใชไ้ฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กฟภ. 
อ.ประโคนชัย 
อบต.บ้านไทร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น/ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท 

1 โครงการอุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

- สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- จำนวนราษฎรที่ไดรั้บ
ความช่วยเหลอื 

- ประชาชนชาวตำบล
บ้านไทรที่เดือดร้อน
ได้รับการชว่ยเหลือ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชพีใน
ตำบลบ้านไทร 

- เพื่อให้ราษฎรในตำบลบ้าน
ไทรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เสริมให้แก่ครอบครัว 

-  ประชาชนตำบลบ้าน
ไทร หมู่ที่ 1 -12 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

- ราษฎรในตำบลบ้าน
ไทรมีอาชพีเสริมและ
มีรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล  
บ้านไทร 

- เพื่อใช้ในกิจการกอง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านไทร 

-  สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลบ้านไทร 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

- สมาชิกฯได้รับ
สวัสดิการที่ดี และมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น   

กอง 
สวัสดกิาร

สังคม 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนตาม
เป้าหมายได้รับอาหารเสริม
นมทั่วถึงและมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  3  
แห่งและโรงเรียน  5  
แห่ง 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- จำนวนเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริมนม 100 
เปอร์เซนต ์

- เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนมที่มี
คุณภาพทั่วถึงและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการอาหารกลางวัน - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันทั่วถึงและมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง 

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  3  
แห่งและโรงเรียน  5  
แห่ง 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

- จำนวนเดก็ที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 100 
เปอร์เซนต ์

- เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพทั่วถึงและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- เพื่อให้เยาวชนมพีัฒนาการ
ทางวชิาการ 
ที่ด ี

จำนวน  5  โรงเรียน 50,000 
 

50,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

- เยาวชนมีพัฒนาการ
ทางวชิาการดีขึ้น 

- ทำให้เยาวชนมี
พัฒนา   การทาง
วิชาการที่ดขีึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา       ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
“ประโคนชัยเกมส ์” 
 

- เพื่อให้เยาวชนในอำเภอประ
โคนชัย เกิดความสามัคคี                                        

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- เยาวชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีความสามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทาน 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชีรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมกีาร
ออกกำลังกายและมีสขุภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

-ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 - จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- เยาวชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีความสามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แหง่
จังหวัดบุรีรัมย์  

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่น
นโยบายด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการเล่น
กีฬาออกกำลังกาย และ
กิจกรรมนันทนาการให้นักเรียน
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 4,000 4,000 4,000 4,000 - จำนวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 

- นักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้
มีการออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬา
เพื่อสขุภาพ และ
เพื่อความเป็นเลิศ 
ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ(ต่อ) 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก    ประ
โคนชัย 
(อุดหนุนที่ทำการปกครอง  
อ.ประโคนชัย) 

- เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของชาวอำเภอประโคนชัย 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ขา้ร่วมโครงการ 

- ทำให้เทศกาล
ข้าวมะลิหอมเป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการประเพณีทอ่งเที่ยว
ปราสาทเมอืงต่ำตามรอยอารย
ธรรมขอม 

- เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของชาวอำเภอประโคนชัย 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 -ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ขา้ร่วมโครงการ 

- ประเพณีของ
ชาวบุรีรัมย์ยังคง
อยู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา
อำเภอประโคนชัย 

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป 

-ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
 

-ทำให้เยาวชนได้
เห็นประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
และช่วยกันรักษา
สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี 
และวันสำคญัทางราชการ 
(อุดหนุนที่ทำการปกครอง  
อ.ประโคนชัย) 

- เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
ต่างๆ 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ขา้ร่วมโครงการ 

- ทำใหม้ีส่วนร่วม
ในงานพิธีต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (ต่อ) 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะไดรั้บ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
(งานวันสถาปนาเมอืงแปะ) 

- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

จังหวัดบุรีรัมย์ - 5,000 
 

5,000 
 

 5,000 
  

 5,000 
  

-ระดับความสำเร็จของการ
จัดงาน 

- ประเพณีท้องถิ่น
ยังคงอยู ่

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการประเพณีแหเ่ทียน
พรรษาอำเภอประโคนชัย 

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่คู่คนไทย
ตลอดไป 

-ที่ทำการปกครองอำเภอ
ประโคนชัย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 
 

-ทำให้เยาวชนได้
เห็นประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
และช่วยกันรักษา
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการประเพณีทอ่งเที่ยว
ปราสาทหิน เมืองตำ่ ตามรอย
อารยธรรมขอม 

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่คู่คนไทย
ตลอดไป 

-ที่ทำการปกครองอำเภอ
ประโคนชัย 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 -ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 
 

-ทำให้เยาวชนได้
เห็นประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
และช่วยกันรักษา
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการประเพณีขึ้นเขา 
พนมรุ้ง 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของชาว
อำเภอประโคนชัย 

- ที่ทำการปกครองอำเภอ
ประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 
 

-ทำให้เยาวชนได้
เห็นประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
และช่วยกันรักษา
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
“สถานที่กลาง” อำเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- เพื่อให้การช่วยเหลือการ
บริหารงานในสถานที่กลาง
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การ
ประสานกับหน่วยงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ฯ 

- องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทรและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในเขต
อำเภอประโคนชัย 

- 12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้รับการชว่ยเหลือ
มากกว่าร้อยละ 60 

- ท ำให้ เป็ น ศูน ย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอำเภอประโคนชัยในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ฯ 

สำนักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ส่งเสริมประชาธิปไตยการ
เลือกตัง้ตำบลบ้านไทร 

-เพื่อการดำเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
การเลอืกตั้งตำบลบ้านไทร 

-ศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตยการ
เลือกตั้งตำบลบ้านไทร 

- 72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้ รั บ ก า รช่ ว ย เห ลื อ
มากกว่าร้อยละ 60 

-เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์
ส่ งเส ริมประชาธิป ไตยการ
เลือกตั้งตำบลบ้านไทรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
การสวนสนามวัน อปพร. 
ประจำป ี 61-65 

- เพื่อให้สมาชกิ อปพร.ที่
จัดต้ังขึ้นมีความรู้ 
ความสามารถ ความเขา้ใจใน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 - จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

- สามารถฝึกทบทวนสมาชกิ 
อปพร.ให้มีความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจใน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมี
ขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

-ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
นอ.ประโคนชัยสามารถ
ดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะอุบัติเหตุด้าน
จราจร อัคคีภัยอื่นๆ 

สำนักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.6 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเขต
พ้นที่ อ.ประโคนชัยมีภูมิคุ้มกัน 
มีการป้องกันยาเพติดและตาม
ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ 

- ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้
ตระหนักรู้คุณค่าขอชีวิต 
เกิดเครือขา่ยการป้องกัน
ยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการตามพระราชดำริ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพประชาชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-12 - 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุ 

3 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-12 - 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุ 

4 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด TO Be Number One 

-ทำใหปั้ญหายาเสพติดลดลง หมู่ที่ 1-12 - 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กอง
สาธารณสขุ 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

-ทำให้ประชาชนมีปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
 

หมู่ที่ 1-12 - 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กอง
สาธารณสขุ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.6 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

 
 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้
ตระหนักรู้คุณค่าขอชีวิต 
เกิดเครือขา่ยการป้องกัน
ยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

-ทำให้แมแ่ละเด็กมภีาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุ 

8 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

-ทำให้โรงเรียนและชุมชนมี
ระบบสุขาภิบาลที่ด ี

หมู่ที่ 1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดขีึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุ 

9 โครงการสำรวจขอ้มูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

-ทำให้ประชาชนมีปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

หมู่ที่ 1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

-ทำให้ประชาชนมีภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสขุ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร          หน้า 277 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรรีัมย์:เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด/ี การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 9 (ถนน  219 ไพบูลย์ ต.
บ้านไทร - บ้านโคกตูม  
ต.โคกตูม) 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและลด
อุบัติเหต ุ

-  ขนาดกว้าง  6.00 ม. ยาว 
4,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

2,227,607 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

2,227,607 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

2,227,607 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

2,227,607 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

2,227,607 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
สะดวกย่ิงขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชา่ง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
จากบ้านโคกตะแบก  
ต.บ้านไทร – ถึงแยกบ้านไทร 
ต.บ้านไทร 

-  เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการคมนาคม
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 
ม.หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ 

1,225,000 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,225,000 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,225,000 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,225,000 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,225,000 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

-  ทำให้การสัญจร
และการขนส่งทาง
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชา่ง 
 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 
(จากบ้านหนองม่วง 
ต.บ้านไทร ถึงบ้านโคกสำโรง 
ต.บ้านไทร 

- เพื่อให้มีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ้น 

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.  
ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15  พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ 

1,687,500 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,687,500 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,687,500 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,687,500 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

1,687,500 
(งบ อบต. 
งบอื่นๆ) 

- ร้อยละ 60 ของ 
ครัวเรือนในตำบล 
บ้านไทรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

- ทำให้การสญัจร
สะดวกย่ิงขึ้น 

กองชา่ง 
 

รวม 3 โครงการ   5,140,107 5,140,107 5,140,107 5,140,107 5,140,107 - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ 
6 หลังและตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก 4 หลัง 

50,000 50,000 50,000  - 

 

50,000  สำนักปลดั 
กองคลัง 

2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ 
1 หลังและตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก 1 หลัง 

50,000 50,000 -  - 

 

10,000 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาโต๊ะคอมพวิเตอรพ์ร้อมเก้าอี้  
1 ชุด                                          
- ตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ 1 หลัง  
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
จำนวน 1 หลัง 

50,000 50,000 30,000 - 

 

50,000  กองช่าง 

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเกา้อี้  1 ชุด 50,000 50,000 -  10,000 

 

- 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 

50,000 50,000 30,000 - 

 

50,000  กอง 
สาธารณสุข 

6 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ 2 
หลัง ,โต๊ะทำงาน พร้อมเกา้อี้ 1 ชุด,        
โต๊ะพับขาเหล็ก  4 ตัว 

50,000 50,000 50,000  - 

 

50,000  กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อจัดหารถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ไว้
สำหรับบริการประชาชน 

100,000 100,000 2,500,000 - - สำนักปลดั 

8 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร 
จำนวน 1 คัน ไว้สำหรับบริการประชาชน 
 

100,000 5,000,000 5,000,000 - - สำนักปลดั 

9 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

-เพื่อจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)
ขนาด 32 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง  

100,000 100,000 12,000 - - สำนักปลดั 

10 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น -เพื่อจัดหาเต็นท์  จำนวน 2 หลัง  50,000 50,000 50,000 - - สำนักปลดั 
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ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที ่

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -เพื่อจัดหาเครื่องพ่นยา  4 เครื่อง - - 10,000  - 

 

50,000  สำนักปลดั 

12 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -เพื่อจดัหารถเข็น 1 คัน 50,000 50,000 20,000 - 

 

- 

 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

13 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว -เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 
จำนวน 2 เครื่อง ,ตู้เย็น1 เครื่อง  

100,000 100,000 40,000 - 50,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

14 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์มลัติฟังชัน
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ ์1 
เครื่อง  

100,000 100,000 10,000 - 50,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

15 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว -เพื่อจัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 
เครื่อง  

- - - 20,000 - กองช่าง 

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 

100,000 100,000 20,000 - 50,000  กองการศึกษาฯ 
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ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ --เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 1 
เครื่อง  
-เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง  
-เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1 
เครื่อง 

100,000 100,000 50,000 - 50,000  กองช่าง 

18 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -เพื่อจดัหาสว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง  -รถ
ตักหน้าขุดหลัง  จำนวน 1 คัน   

- - 3,320,00
0 

- 50,000  กองช่าง 

19 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 
-เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 1 
เครื่อง 

100,000 100,000 10,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

20 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

100,000 100,000 - - 25,000 กอง 
สาธารณสุขฯ 

21 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - ซับเมอร์ส 2 เครื่อง                                
-ปั๊มไดโว่ ดูดโคลน 2 เครื่อง            
-ปั๊มสารเคมี 2 เครื่อง 

- 100,000 100,000 

 

- 100,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง,                     
-เครื่องพิมพ์มัลติฟังชันแบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง                         
-เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง 
-เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 1 
เครื่อง 
- เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 1 เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 - 50,000 สำนักปลดั  
กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น -เพื่อจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์  1 เครื่อง                
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์กลาส 1 หลัง   

- - 30,000 - - สำนักปลดั 

 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ -เพื่อจัดหาไมส้ตาฟฟ ์1 อัน - - 20,000 

 

- - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพื่อจัดหารถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน 
ไว้สำหรับบริการประชาชน 

- 2,000,000 2,000,000 - 50,000 สำนักปลดั  
 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

-เพื่อจัดหาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  จำนวน 1 
เครื่อง  ไว้สำหรับบริการประชาชน  

- - 5,000 - 30,000  กองช่าง 

 

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพื่อจัดหาจัดหารถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง
(ดีเซล)จำนวนจำนวน 1 คัน     

- 2,000,000 1,288,000 - - กองการศึกษาฯ 
 


