
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายคุ้มหนอง
มน-บ้านตาช่วง) หมู่ท่ี
 1 ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
 (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

215,000          215,000       215,000     215,000   215,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  72



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกพร้อมบดอัด 
(รอบสระท่าน้ า) หมู่ท่ี
 1 ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผล
ให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า
 240 ลบ.ม. (แบบ
มาตรฐาน ท.1-06)

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  73



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (สายป่าช้า-คุ้ม
ดง) หมู่ท่ี 1 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2000ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

1,334,000          1,334,000      1,334,000    1,334,000   1,334,000  1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  74



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายหนองมน-
บ้านไร่) หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 1500 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6000ตร.ม. (แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  75



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (สายแท็ง
น้ าประปาฝายยาง
เกาะ-หน้าฝายยาง
เกาะ) หมู่ท่ี 1 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2200 ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

1,467,400 1,467,400 1,467,400 1,467,400 1,467,400 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  76



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (คุ้มท่าน้ า ) หมู่ท่ี
 1  ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต   
จังหวัดชัยภูมิ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีบ้านไร่  หมู่ท่ี 1
 , หมู่ท่ี 11  และหมู่ท่ี 
13  ต าบลบ้านไร่อ าเภอ
เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ
   ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มา  ได้สะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 11
 และหมู่ท่ี 13 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต 
 จังหวัดชัยภูมิ    ได้ใช้
ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย

ลักษณะสายทางเดิม
ตลอดสายทาง เป็นถนน
ลูกรัง   ดิน  ขนาดกว้าง 
 4-5  เมตร  ความยาว  
 1,000  เมตร  
ด าเนินการ   ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 500  เมตร 
  ดินถมเกล่ียเรียบไหล่
ทางหนา  0.15  เมตร  
กว้างข้างละ  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า   200  ตารางเมตร
 ตามแบบมาตราฐานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่  และ
มาตราฐานงานทางท่ีได้
ก าหนดไว้   พิกัด........
 
...........................................
..........

360,000              360,000          360,000         360,000       360,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 1  หมู่ท่ี 11  
และหมู่ท่ี 13   ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
รวมไปถึงผู้ท่ีสัญญจร
พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพ่ือการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
การสัญจรไป -มา

1.ถนนมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  2. การ
คมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก  รวดเร็ว  
และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
 3. ประชาชนมี
คุณภาพในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันท่ี
ดีข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  77



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (คุ้มหนองมน) 
หมู่ท่ี 1

. 500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ไปแหล่งน้ า
สาธารณะ (ตะวันออก
วัด) หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 3000เมตร หนา 
0.15 เมตร

              250,000           250,000          250,000        250,000 250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  78



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายหนองยาว)
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000เมตร  หนา 0.15
  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายหนองมน)  
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว 3000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  79



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

11 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายซับบอน) 
หมู่ท่ี  1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 4500 เมตร หนา 0.15
 เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

12 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (คุ้มดง)  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  80



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นหน้าลานมัน-วัด
หนองยาว) หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 6,000 เมตร หนา 
 0.15 เมตร

715,000              715,000          715,000         715,000       715,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยข้างวัด) หมู่ท่ี
 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร 
ยาว 100  เมตร หนา  
0.15 เมตร

228,000              228,000          228,000         228,000       228,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  81



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยน้ าทรัพย์
หนองกันเกลา (ซอย
ตรงข้ามบ้านน้าเบ้ิม) 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร

1,626,000           1,626,000        1,626,000      1,626,000    1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านตา
โหนกคุ้มดง) หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  300 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  82



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

17 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยป่าช้าคุ้มดง)หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 2400  เมตร

286,000              286,000          286,000         286,000       286,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

18 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายหนองยาว) หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 5,000  เมตร

1,800,000           1,800,000        1,800,000      1,800,000    1,800,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  83



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

19 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร (ลาน
ผู้ใหญ่หมู-สุริยันฟาร์ม)
 พร้อมวางท่อ คสล. 
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 1000 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ลบ.ม. (แบบมาตรฐาน 
ทถ.-7-101) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  84



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

20 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร (สวนยาง)
 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 1000 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ลบ.ม. (แบบมาตรฐาน 
ทถ.-7-101) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  85



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรหัสสาย
ทาง ชย.ถ. 95-002 
บ้านโนนส าราญ-บ้าน
โคกกระเบ้ืองไห  จาก
สาย กม.2+940 ถึง
สาย กม.4+265 บ้าน
โนนส าราญ  หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านไร่

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,325 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า   5,300 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  86



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

22 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายไร่ตามืด) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร 4.00 ม  
ยาว 1,000 ม  หนา 
0.15  ม  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
4,000 ตร.ม.(แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  87



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

23 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายไร่นาง
แหลม) หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 1000 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4000ตร.ม. (แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

2,668,000 2,668,000 2,668,000 2,668,000 2,668,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  88



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

24 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิส ( ทาง
ไปลานผู้ใหญ่หมู) หมู่
ท่ี 2  ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  1.8 เมตร
 X ยาว 1.8  เมตร X 
สูง  6 เมตร   จ านวน 
 3  ช่อง (แบบ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ป้าย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  89



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

25 โครงการขยายไหล่ทาง
 คสล. (สายสุริยันต์
ฟาร์ม-ลานมัน อบต.
ต้น) หมู่ท่ี 2 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขยายไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1  เมตร  ยาว  
2,500  เมตร หนา  
0.15  เมตร   หรือมี
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
 5,000  ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1  ป้าย

3,335,000 3,335,000 3,335,000 3,335,000 3,335,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  90



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

26 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (เส้นไร่ยาย
น้อย) หมู่ท่ี 2 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 100  เมตร  หนา  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตราฐาน ท
1-01) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

246,000          246,000       246,000     246,000   246,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู 

อาชีพเกษตรกรรมและ

เพ่ิมผลผลิตและรายได้

ให้กับประชาชน

27 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นหลังฝายโนน
ส าราญ) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  500 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  91



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยป้าค า) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 100  เมตร หนา 
0.15  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอย 5 นายวนา
สันต์)  หมู่ท่ี  2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 100  เมตร หนา 
0.15  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  92



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอย 4) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  300 เมตร  หนา  
0.15  เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

31 โครงการก่อสร้าง
สะพานบล็อกคอนเวิส
(ไร่ลุงจ าเนียร เนียบ
เงิน)จ านวน1จุด หมู่ท่ี2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ระยะทาง  2,000  เมตร 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  93



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

32 โครงการก่อสร้าง
สะพานบล็อกคอนเวิส
(ไร่นายอรุณ รุ่งเรืองกิจ
กุล)จ านวน2จุดหมู่ท่ี2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

จ านวน  20  จุด  
มาตราฐานทางหลวง
ชนบท

320,000              320,000          320,000         320,000       320,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย ผู้ช่วย
ไพฑูรย์-สุริยันฟาร์ม) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  94



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยตะวันออก
บ้านนางสาวล าไพ (เมีย
ฝร่ัง)) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

35 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยบ้านป้าน้อย คุ้ม
กระต่ายเต้น) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  95



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

36 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายตะวันออก
หมู่บ้าน-นายฉลิว) หมู่ท่ี
 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว   1000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

37 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (หน้าวัด-เข้า
หมู่บ้าน) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว   1000  เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  96



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

38 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอย1-ซอย5) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  1000  เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

39 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(ไร่สุริยันต์ฟาร์ม
เย้ืองลานมันผู้ใหญ่หมู) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  1,500  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า
จ านวน 3 จุด

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  97



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

40 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (หน้าสวนขันทอง-
ไปฝายน้ า) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  1000  ม.

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,500,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางข้ึนไร่ลุงมา-
เส้นสุริยันฟาร์ม) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  1000  ม.

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  98



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

42 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(แยกบ้านนายอรุณ
 -สวนล าใยแม่ปราณี) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

43 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(สายโนนส าราญ-โคก
กระเบ้ืองไห)    หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  1500  เมตร

300,000              300,000          300,000         300,000       30,000        1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  99



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

44 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางท่อ (ไร่
ป้าแอ๋ว-กลุ่มคนเผือก) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยา 1,500 ม.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

45 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางท่อ (ไร่
ลุงนึก) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  100



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

46 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(แยกบ้านพิมพา) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

47 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางท่อ     
(แยกไร่นายวนาสันต์) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  101



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

48 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพร้อมวางท่อ (ส่ี
แยกบ้านนายเหมือน) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

49 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาก่อสร้างถังน้ าดิบ
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถัง
กักเก็บน้ าท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน

 ปรับปรุงระบบประปา
ก่อสร้างถังน้ าดับ  จ านวน
  1 ถัง ขนาดบรรจุ  
1,000  ลบ.ม.

350,000              350,000          350,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนได้มีถังกัก
เก็บน้ าท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  102



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

50 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้
ท่ัวถึง

 จ านวน  1  จุด 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวถึง

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน (ซอย
บ้านนางจันทรจิรา)  
หมู่ท่ี  2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  103



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

52 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (หน้าโรงเรียน ถึงหน้า
ถนนด า ) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  2  เมตร  
ยาว 1000  เมตร หนา 
 0.15 เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

53 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นโนนส าราญต่อ
คอนกรีต-หนองโบราณ)
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร

5,360,000           5,360,000        5,360,000      5,360,000    5,360,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  104



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอย 4) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  300 เมตร

660,000              660,000          660,000         660,000       660,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

55 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  (สวนล าใย
ลุงนี-ไร่ลุงจูน) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,000  ม.

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  105



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

56 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(หน้าสวนขันทอง-ซอย
ป่าสัก-ฝายปรกใหญ่ ) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

183,000              183,000          183,000         183,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

57 โครงการปรับปรุงไหล่
ทางคอนกรีตเส้นทาง
สุริยันฟราม-โคก
กระเบ้ือง  หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ระยะทาง 2.5 กม. 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  106



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

58 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (ต่อเส้นทางสุริยัน
ฟาร์ม -โคกกระเบ้ืองไห)
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะยาว  2000  เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

59 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตข้าม
คลองปกใหญ่ เส้นทาง
หลักเข้าหมู่บ้านโนน
ส าราญ (ศาลเจ้าพ่อ) 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ตามแบบมาตราฐาน 300,000              300,000          300,000         300,000       300,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  107



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

60 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอย 2) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  100  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

61 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(หน้าสันฝายโนน
ส าราญ) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  500เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  108



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

62 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(ซอยศาลา
ประชาคม-บ้านตาบิน)
 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
ยาว 45 ม.หนา 0.15 
ม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 180 ตร.ม. (แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

102000 102000 102000 102000 102000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  109



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

63 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(ซอยบ้านน้า
แป้น) หมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 45 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
 (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

102000 102000 102000 102000 102000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  110



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยู ฝา
ตะแกรงเหล็ก    หมู่ท่ี
 3

เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ขนาดกว้าง 
0.40X0.40 เมตร ยาว
  50  เมตร  (แบบ
มาตรฐานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จังหวัดนครราชสีมา)

214000 214000 214000 214000 214000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  111



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
 ชย.ถ.95-014  สาย
แยกบ้านไร่-ไร่เอ็นวี 
บ้านโคกกระเบ้ืองไห 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านไร่  
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผล
ให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,700  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อนกว่า  10,800 
 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ 0.50  
เมตร  พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

6,097,000 6,097,000 6,097,000 6,097,000 6,097,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู 

อาชีพเกษตรกรรมและ

เพ่ิมผลผลิตและรายได้

ให้กับประชาชน

66 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาติดต้ังป้ัมแรงดัน
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ประปาหมู่บ้าน  หมู่ 3 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  112



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

67 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยประปา-เข้าป่า
ชุมชน) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตรหนา  
0.15 เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

68 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยโรงสูบน้ า-ป่า
ชุมชน) หมู่ท่ี3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

จ านวน  2  บ่อ 450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  113



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน)
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
  100  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

70 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายหลัก-หน้า
โรงเรียน) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.04 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  114



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

71 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (บ้านนาง
กนกวรรณ-บ้านนาย
ประภาศ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

72 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยซับอีกุด)    
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร

100,000              100,000          100,000         100,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  115



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

73 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอยประปา)    
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.04 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

74 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายบ้านผู้ใหญ่ -
ป่าชุมชน) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

400,000              400,000          400,000         400,000       400,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  116



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

75 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหน้าบ้านพ่ีจิตร 
(คุ้มโรงเรียน)  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ถังสูง 10 เมตร พร้อม
ฐานราก ระบบไฟพร้อม
วางท่อประปา

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

76 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่เอ็นวี) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  117



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

77 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(แยกลาดยาง-เข้าไร่เอ็น
วี) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,200 เมตรหนา  
0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

78 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยหินคลุก (ซอย
ประปา-เข้าป่าชุมชน) 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตรหนา  
0.15 เมตร

220,000              220,000          608,000         608,000       608,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  118



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหอถัง
น้ าประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  1000  เมตร

2,400,000           2,400,000        2,400,000      2,400,000    2,400,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

80 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยโรงสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  1000  เมตร

2,400,000           2,400,000        2,400,000      2,400,000    2,400,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  119



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านน้าสม
พร)  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 100เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

82 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาย
อวน  สีพุฒ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

360,000              360,000          360,000         360,000       360,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  120



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

83 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยนายชาติ  
สุทธิ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 200 เมตร

440,000              440,000          440,000         440,000       440,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

84 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหอถังประปา
ต่อคสล.เดิม -บ้านนาย
เช่ือม  พัดเจริญ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  100  เมตร  หนา 
0.15 เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  121



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยนายอ านวย 
หาภัคดี) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  150  เมตร

366,000              366,000          366,000         366,000       366,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านสุณรงค์ 
 พลลุน) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  100  เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  122



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

87 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาย
สุบิน  สิงห์ชาติ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  100  เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

88 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาย
ทวิช   ทรัพย์เอ่ียม) หมู่
ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  100  เมตร หนา 
0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  123



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

89 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอยบ้านนายทวิช
   ทรัพย์เอ่ียม) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  100  เมตร หนา 
0.15  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

90 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายนานายวิเศษ
ทองแดง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  124



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

91 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(ผู้ใหญ่สุนทร  
เพียรช านาญ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

92 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ลุงเม้า) 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  125



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

93 โครงการปรับปรุงถนน
ลุกรัง (สายไร่ตาบุญ) 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

94 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่นาย
สมพงษ์  ทองแดง) หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  126



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

95 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายไร่นาย
ประกอบแก้ว-นายพล 
ทองแดง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

96 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ลุงเนา) 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  127



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

97 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่นายปรีชา 
  เงินย่ิง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

98 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่นายวิเชช 
 ทองแดง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร

255,000              255,000          255,000         255,000       255,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  128



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

99 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  (สายไร่ตาบุญ) 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  100  เมตร  หนา 
0.15 เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

100 โครงการก่อสร้างทาง
ลาด คสล.(ไร่ตาอ้วน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5  เมตร   
ยาว  200  เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  129



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

101 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า (บ้านหมู
กะทะ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว 50  เมตร

300,000              300,000          300,000         300,000       300,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

102 โครงการก่อสร้าง
สะพานบล็อกคอนเวิร์ส
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด 2 ช่อง 350,000              350,000          350,000         400,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  130



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

103 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายไร่ตาผล) 
หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 2000 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8000
 ตร.ม. (แบบมาตรฐาน
 ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

5,336,000 5,336,000 5,336,000 5,336,000 5,336,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  131



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

104 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (สายเขาน้ า
ทิพย์) หมู่ท่ี 4 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 2450 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9800
 ตร.ม. (แบบมาตรฐาน
 ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

6,536,600 6,536,600 6,536,600 6,536,600 6536600 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  132



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

105 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (สายฝายอาจิว)
 หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2800 ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

1,867,600 1,867,600 1,867,600 1,867,600 1,867,600 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  133



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

106 โครงการก่อสร้างลาน
 คสล.(ข้างศาลาธรรม
สังเวช) หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ือจัดให้มีลาน
เอนกประสงค์ใช้ใน
กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนาดผิวทางกว้าง  10 
 ม.ยาว 25 ม.หนา 
0.10 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 250 ตร.ม. 
(แบบ อบต.ก าหนด) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ือจัดให้มีลาน
เอนกประสงค์ใช้ใน
กิจกรรมของหมู่บ้าน

107 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (เขาน้ าทิพย์-ไร่
ตาผล) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว1000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  134



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

108 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายป่าช้า )หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

109 โครงการย้ายถังประปา
จากจุดเดิมไปหน้า
โรงเรียน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

 ย้ายถังประปาไปหน้า
โรงเรียนขนาดหอถังสูง 
10 เมตร พร้อมฐานราก 
ระบบไฟ

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  135



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

110 โครงการปรับปรุงลูกรัง
(ป่าชุมชน-ไร่ตาด า) หมู่
ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

111 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ทิศคลิก) 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  136



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

112 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายคุ้มเขานาง
รักษ์) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

113 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ยายเหลือ)
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  137



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

114 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (บ้านเขานางรักษ์)
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00  ยาว 
 300   เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

115 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (ข้างวัด) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  138



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

116 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (ซอยข้างโรงเรียน)
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร  หนา
 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

117 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. (หน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร  หนา
 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  139



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

118 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. (รอบฌาปณ
สถาน) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

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

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

119 โครงการปรัปบรุงถนน
ลูกรัง (ก้ันเขตท่ี
สาธารณะ) หมู่ท่ี4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
 500  เมตร

110,000              110,000          110,000         110,000       110,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  140



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

120 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นหลังโรงเรียน-
เขาน้ าทิพย์) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา 
0.15  เมตร

400,000              400,000          400,000         400,000       400,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

121 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (สายฝายอาจิว) 
 หมู่ท่ี  4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  141



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

122 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายไร่ตาคิก)  หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

123 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(สายหลัง
โรงเรียน-เขาน้ าทิพย์) 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  142



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

124 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายข้างฟาร์มแกะ) 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 700  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

125 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายป่าช้า-ป่าชุมชุมชน)
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 300  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  143



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

126 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (คุ้มเขานางรักษ์ )
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 200  เมตร

440,000              440,000          440,000         440,000       440,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

127 โครงการก่อสร้างลาน  
คสล. หน้าศาลา
ประชาคม  หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 มีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า
  250  ตร.ม.  หนา  
0.10  ม.

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  144



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

128 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ข้างไร่ตาขอด) 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว 
1000  ม. หนา 0.15  
ม.

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

129 โครงการปรับปรุงลูกรัง
โดยใช้หินคลุก (สายเขา
นางรักษ์-ปุฉนวน) หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร

178,000              178,000          178,000         178,000       178,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  145



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

130 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิส (สายข้างฟาร์ม
แกะ)หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาด  2  ช่อง 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

131 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายบ้าน ผ.อ.
วิชัย) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง 4 ม. หนา 15 ซ. 
ยาว  100 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  146



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

132 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ไปแท้งน้ าประปา 
(คุ้มเขานางรักษ์) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง 4 ม. 15 ซม. ยาว
 100 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

133 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (เส้นมอวัด) 
หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
6.00 ม.ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
 (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

201000 201000 201000 201000 201000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  147



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

134 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (บ้านลุงหลัน-
ป้าใจ) หมู่ท่ี 6 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  1,050 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

700,350 700,350 700,350 700,350 700,350 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  148



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง ชย.ถ. 
95-005 แยกวัดวัง
อ้ายคง-ประดู่งาม ช่วง
 กม.0+600 ถึง กม.
2+180  บ้านวังอ้าย
คง  หมู่ท่ี 6  ต าบล
บ้านไร่

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,580 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า   6,320 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

4,220,000 4,220,000 4,220,000 4,220,000 4,220,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  149



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

136 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. (สามแยกเทพ
อวยชัย-รร.บ้านวัง
อ้ายคง) หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 500  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า  2,000  ตร.
ม.  ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.50  เมตร

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  150



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

137 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นวัง
อ้ายขาว) หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 900 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.
 (แบบมาตรฐาน ทถ.-
7-101) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

153,000            153,000         153,000       153,000     153,000     1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  151



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

138 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น คสล.(ใต้หิน
ดาด) หมู่ท่ี 6  ต าบล
บ้านไร่ อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
ปริมาณน้ าฝนให้กับ
เกษตรกรใช้ใน
การเกษตรในพ้ืนท่ี

สันฝายสูง  1.50  
เมตร  X กว้าง 12  
เมตร  X ก าแพงข้างสูง
 3 เมตร  (ตามแบบ 
มข.2527)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ิมแหล่งกักเก็บ

ปริมาณน ้าฝนให้กับ

เกษตรกรใช้ใน

การเกษตรในพื นท่ี

139 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ า คสล.(วังอ้ายขาว) 
หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
ปริมาณน้ าฝนให้กับ
เกษตรกรใช้ใน
การเกษตรในพ้ืนท่ี

สันฝายสูง  1.50  
เมตร  X กว้าง 12  
เมตร  X ก าแพงข้างสูง
 3 เมตร  (ตามแบบ 
มข.2527)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ิมแหล่งกักเก็บ

ปริมาณน ้าฝนให้กับ

เกษตรกรใช้ใน

การเกษตรในพื นท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  152



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

140 โครงการก่อสร้างฝาย
ชลอน้ า (คลองเทพ
อวยชัย-ประดู่งาม) 
หมู่ท่ี 6  ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
ปริมาณน้ าฝนให้กับ
เกษตรกรใช้ใน
การเกษตรในพ้ืนท่ี

สันฝายสูง  1.50  
เมตร  X กว้าง 12  
เมตร  X ก าแพงข้างสูง
 3 เมตร  (ตามแบบ 
มข.2527)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ิมแหล่งกักเก็บ

ปริมาณน ้าฝนให้กับ

เกษตรกรใช้ใน

การเกษตรในพื นท่ี

141 โครงการก่อสร้างฝาย
การเกษตร (คลอง
สายมาบเป้ง) หมู่ท่ี 6
 ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
ปริมาณน้ าฝนให้กับ
เกษตรกรใช้ใน
การเกษตรในพ้ืนท่ี

สันฝายสูง  1.50  
เมตร  X กว้าง 15  
เมตร  X ก าแพงข้างสูง
 3 เมตร  (ตามแบบ 
มข.2527)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

594,000 594,000 594,000 594,000 594,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ิมแหล่งกักเก็บ

ปริมาณน ้าฝนให้กับ

เกษตรกรใช้ใน

การเกษตรในพื นท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  153



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

142 โครงการก่อสร้างฝาย
การเกษตร (คลอง
สายวังใหม่-เทพอวย
ชัย) หมู่ท่ี 6 ต าบล
บ้านไร่  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
ปริมาณน้ าฝนให้กับ
เกษตรกรใช้ใน
การเกษตรในพ้ืนท่ี

สันฝายสูง  1.50  
เมตร  X กว้าง 15  
เมตร  X ก าแพงข้างสูง
 3 เมตร  (ตามแบบ 
มข.2527)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

594,000 594,000 594,000 594,000 594,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เพ่ิมแหล่งกักเก็บ

ปริมาณน ้าฝนให้กับ

เกษตรกรใช้ใน

การเกษตรในพื นท่ี

143 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.หน้าเมรุวัดวังอ้าย
โพธ์ิ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง 10 เมตร ยาว 20
 เมตร หนา 10 เซ็นต์

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  154



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

144 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เขาน้ าทิพย์ - ดง
อ้ายด า) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว  2,500  เมตร หนา
 0.10 เมตร

600,000              600,000          600,000         600,000       600,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

145 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นเขาน้อย-วัง
อ้ายคง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้า 4.00 เมตร 
ยาว 1500 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าจ านวน 1 จุด

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

146 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ (เส้น
ถนนโคกมะขามป้อม) 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม.
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย  0.08  ม.  พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

147 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(โคกกระด้งม้อน) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.08  ม.  พร้อมวางท่อ
 คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  156



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

148 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(เส้นหินดาดแพะ-เขา
วงพระจันทร์)      หมู่ท่ี
 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.08ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

149 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ (หิน
ดาดยาว) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม.  พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

150 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(บ้านตาโหม่ง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม. 
ยาว  1,500 ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม. พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

151 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ (คุ้ม
หนองสะเดา-เขาน้ า
ทิพย์) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม. 
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม.พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

152 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(คลองกะจ๊ะ) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม. 
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.08  ม.  พร้อมวางท่อ
 คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

153 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ (ซอย
ไร่ตาหวัง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม.  พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  159



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

154 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ  (วัง
ตาเทพ-เทพอวยชัย)  
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม. พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

155 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ 
(หนองหอย-วังพะเนา) 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม. 
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย  0.08  ม.  พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  160



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

156 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ  
(หินดาดแพะ-ในหลึง) 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  1,500 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.08  ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

157 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ (วัง
ตาเทพ-บุฉนวน) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.
ยาว  1,500  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.08  ม.  พร้อม
วางท่อ คสล.

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  161



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

158 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(บ้างวังตาเทพ-บ้านเท
พอวยชัย) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาตร 174 ลูกบาตร
เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

159 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีศาลา
ประชาคมในการประชุม
หรือกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

 ปรับปรุงศาลาประชาคม 
 จ านวน  1  หลัง

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนมีศาลา
ประชาคมในการ
ประชุมหรือกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  162



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

160 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายคุ้มหนองสะเดา-
เขาน้ าทิพย์ )หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,600 เมตร

280,000              280,000          280,000         280,000       280,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

161 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายกลางบ้าน-คุ้มวัด
นอก )หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,700 เมตร หนา 
0.15  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  163



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

162 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นหนองสะเดา-
คลองกะจ๊ะ  หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง  4 เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

470,000              470,000          470,000         470,000       470,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

163 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (เส้นหนองสะเดา-
เขาน้ าทิพย์  หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง  4 เมตร  ยาว  
2,500  เมตร

290,000              290,000          290,000         290,000       290,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  164



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

164 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นกลางบ้าน) 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ยาว  1,500  เมตร

228,000              228,000          228,000         1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

165 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นหน้าวัดนอก-
ล้านมัน)พร้อมวางท่อ) 
 หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  165



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

166 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นวังตาเทพ-
เทพอวยชัย)  หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  5   เมตร  
 ยาว   6,000   เมตร

4,300,000           4,300,000        4,300,000      4,300,000    4,300,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

167 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (แยก ร.ร.วังตา
เทพ-วัดนอก )หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ระยะทาง  1,760 เมตร 1,500,000           1,500,000        1,500,000      1,500,000    1,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  166



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

168 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยนาย
สมเกียรติ เอ้ือไทสง) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4   เมตร   
ยาว   100   เมตร  หนา
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

169 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นมอวัด ) sมู่ท่ี
 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  6   เมตร   
ยาว   100   เมตร  หนา
 0.15  เมตร

332,000              332,000          332,000         332,000       332,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  167



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

170 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางระหว่างวัง
อ้ายคง-วังคมคาย หมู่ท่ี
 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  5   เมตร   
ยาว   6,000   เมตร

6,100,000           6,100,000        6,100,000      6,100,000    6,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

171 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(สายตะวันออกบ้าน)
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 200 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  168



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(ซอยบ้านยายแม้น)  
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 200  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

173 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.(สายวัด)  หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  169



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

174 โครงการก่อสร้างทาง
ลาด คสล. (ฝายหิด
ดาด)หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร

110,000              110,000          110,000         110,000       110,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

175 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหลัง
โรงเรียน) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 10000 เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  170



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

176 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหินดาด) หมู่
ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  100 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

177 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(สายไร่ผู้ใหญ่สมคิด) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้า 4.00 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  171



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

178 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายประดู่งาม) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

179 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายวังคมคาย) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  172



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

180 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายวังตาเทพ) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

181 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายเขาวงศ์พระ
จันร์) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  173



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

182 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่ผู้ใหญ่สมคิด-
หินดาดแพะ)  หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

183 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่พ่ีสวย-ไร่ผู้ช่วย
โล) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  174



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

184 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยผู้ช่วยจุมพล)
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

185 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยหลังวัดศิริคง
เจริญ-เขาน้อยไร่ผู้ใหญ่)
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  175



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

186 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยไร่ยายต๋ิว-
ไร่พ่ีสมเกียรติ) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

187 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยประปาวัง
อ้ายคง-ไร่ตาโหม่ง) หมู่ท่ี
 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  176



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

188 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยวัดศิริคง
เจริญ-หลังโรงเรียน หมู่
ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  3,000  ม.

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

189 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายบ้านวังอ้าย
คง-บ้านวังตาเทพ) หมู่ท่ี
  6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,600 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,600,000           2,600,000        2,600,000      2,600,000    2,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  177



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

190 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายตะวันออกบ้าน-
บ้านเขาวงพระจันทร์) 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 2000 เมตร หนา 0.2 
เมตร

360,000              360,000          360,000         360,000       360,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

191 โครงการก่อสร้างหอถัง
สูงจ่ายน้ าประปาบาดาล
  (ก.ท.บ.) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

 ถังไฟเบอร์  ขนาด  10 
 ลบ.ม.

400,000              400,000          400,000         400,000       400,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  178



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

192 โครงการก่อสร้างหอ
จ่ายน้ าบาดาล (วัดวัง
อ้ายคง) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

 ถังไฟเบอร์  ขนาด  10 
 ลบ.ม.

400,000              400,000          400,000         400,000       400,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

193 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหอจ่ายข้าง
วัด) หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  100  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  179



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

194 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (บล๊อกคอนเวิรืด)
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  100   เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

195 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายโรงสูบประปา)
  หทู่ท่ี  6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  300  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  180



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

196 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายประดู่งาม-
วังอ้ายคง) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร

3,600,000           3,600,000        3,600,000      3,600,000    3,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

197 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. แยกวัด (เมรุวัดศิ
ริคงเจริญ ) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  200  เมตร

440,000              440,000          440,000         440,000       440,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  181



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

198 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(บล็อกคอนเวิรด์ไร่
ลุงด้วน) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง5 เมตร     
ยาว  5 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

199 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายหินดาด-วัง
คมคายไร่พ่อมา) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  182



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

200 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(แยกวัดวังอ้ายคง-
ประดู่งาม) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  2,670 เมตร

2,000,000           2,000,000        2,000,000      2,000,000    2,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

201 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นไร่นาง
ประนอม-ไร่ลุงมี) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  1500 เมตร  หยา
เฉล่ีย 0.15  ม.

350,000              350,000          350,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  183



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

202 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่ยายมืด-ไร่
ผู้ช่วยน้อย) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

203 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (วังใหม่-
วังอ้ายคง) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  7000 เมตร

7,000,000           7,000,000        7,000,000      7,000,000    7,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  184



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

204 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (เทพอวย
ชัย-วังตาเทพ) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร
ยาว 4000 เมตร

4,000,000           4,000,000        4,000,000      4,000,000    4,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

205 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (วังอ้ายคง
 -เขาวงพระจันทร์) หมู่
ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ระยะทาง 3000 เมตร 9,000,000           9,000,000        9,000,000      9,000,000    9,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  185



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

206 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยข้างวัดศิริคง
เจริญ) หม่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

207 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านป้าตุ๊ด-
บ้านป้าใจ) หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง  4  เมตร  ยาว 
50  เมตร

110,000              110,000          110,000         110,000       110,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  186



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

208 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(เส้นบ้านโนน
สวรรค์เก่า)หมู่ท่ี7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.

250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

209 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (แยกโนน
สวรรค์ - บล็อกคอน
เวิสไปวัดหนองยาว) 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว 500  เมตร หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
(ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.) 
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

83,000               83,000           83,000         83,000       83,000       1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  187



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

210 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น (สาย
โนนสวรรค์เก่า) หมู่ท่ี
 7 ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 240 ลบ.ม (แบบ
มาตรฐาน ท.1-06) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

230000 230000 230000 230000 230000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

211 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.พร้อมเทคอนกรีต
เสริม(สะพานช่อง
ตับเต่า) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  188



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

212 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (ช่องตับเต่า)หมู่ท่ี7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 15 เมตร  สูง
 2 เมตร แบบฝาย มข.

400,000              400,000          400,000         400,000       400,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

213 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอยตลาดนัด )
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  189



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

214 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายโนนสวรรค์
เก่า-บ้านไร่)   หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

215 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เข้าวัดโนน
สวรรค์) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  190



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

216 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(ช่องตับเต่า-บ้าน
ไร่) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

217 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายซับปลาก้ัง) 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  191



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

218 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (แยกฝาย
หมู่บ้าน-วัดป่าอินทร
ประดิษฐ์) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 830 เมตร หนา 0.15  
เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

219 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายทางหลวงแยก
 ทล.2028-โนนสวรรค์)
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 3,600 เมตร หนา 
0.15 เมตร

395,000              395,000          395,000         395,000       395,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  192



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

220 โครงการก่อสร้าง
สะพานบล็อกคอนเวิส  
(ทางไปไร่ตามาก) หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 จ านวน 2 ช่อง  ขนาด 
1.50X1.50  ม. กว้าง  
6  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

221 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายสามแยกบ้าน
ต้นไม้-โรงสูบน้ าประปา
โนนสวรรค์) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  100  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  193



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

222 โครงการก่อสร้างทาง
ข้าม คสล.ไปช่องชะอม
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 จ านวน 2 ช่อง กว่าง
1.50*ยาว1.50เมตร 
กว้าง 6 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

223 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายสามแยก
บ้านต้นไม้-ไร่ตามาก) 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 1 เส้น กว้าง 5 เมตร*
ยาว 3000เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  194



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

224 โครงการขยายไหล่ทาง
รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ระยะทาง 1200 เมตร 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

225 โครงการปรับปรุงถนน 
 คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างข้างละ  1 
เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  195



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

226 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นกกแต้)
 หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 2000  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร
  (ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.)
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  196



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

227 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (ไร่ลุงเขียว) 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  800 ตร.ม.(แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

533,600            533,600         533,600       533,600     533,600     1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  197



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

228 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น (สาย
ไร่ตาต๋ี) หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.หรือปริ
มาตหินคลุกไม่น้อยกว่า
 120 ลบ.ม (แบบ
มาตรฐาน ท.1-06) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

111,400            111,400         111,400       111,400     111,400     1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  198



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

229 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น (สาย
ต้นแต้) หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 2250 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1350 ลบ.ม 
(แบบมาตรฐาน ท.
1-06) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

1,253,250 1,253,250 1,253,250 1,253,250 1,253,250 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  199



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

230 โครงการก่อสร้างลาน
ตลาดนัด คสล. (ริม
สระน้ าซอย 1) หมู่ท่ี 
8 ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือจัดหาสถานท่ีใน
การจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรส าหรับ
เกษตรกรในหมู่บ้าน
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร

ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ยาว 60 ม.หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. (แบบ อบต.
บ้านไร่.) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

223000 223000 223000 223000 223000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

เกษตรกรมีสถานท่ี

จ้าหน่ายสินค้า

ทางการเกษตรและ

มีรายได้เพ่ืมมากขึ น

231 โครงการขยายไหล่ทาง 
ในหมู่บ้าน(ซอย1-14)
หมู่ท่ี8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 220 เมตร หนา  
0.15 เมตร

178,900              178,900          178,900         178,900       178,900      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  200



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

232 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายกกแจง-หลัง
วัด) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว 1500 เมตร

500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

233 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายข้างโรงเรียน-
ส านักสงฆ์) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา  
0.15 เมตร

270,000              270,000          270,000         270,000       270,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  201



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

234 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก     
 ( หน้าหมู่บ้าน (ซอย 
1-ซอย5) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  3  เมตร   
หนา 0.20 เมตร   ยาว 
 500  เมตร

              180,000           180,000          180,000        180,000       180,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

235 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (สายพ่อใหญ่ต๋ี) 
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  700  เมตร

178,500              178,500          178,500         178,500       178,500      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  202



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

236 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายเข้าวัดป่า
หมาก)  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 700เมตร

178,500              178,500          178,500         178,500       178,500      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

237 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายพ่อใหญ่โขน) หมู่ท่ี
 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  700  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  203



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

238 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายต้นแจง) 
พร้อมวางท่อ หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500เมตร   พร้อม
วางท่อ 1 จุด

120,000              120,000          120,000         120,000       120,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

239 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. (ซอย 5-
ซอย 2)  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 มีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
 400  ตร.ม. หนา  
0.15 ม.

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  204



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

240 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายพ่อใหญ่น้อย)
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500เมตร

120,000              120,000          120,000         120,000       120,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

241 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายพ่อใหญ่หล่า)
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  205



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

242 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายนางติมห
ลอด) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ยาว  1000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

243 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายต้นมะม่วง ไร่ตา
วิน)  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  206



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

244 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (หน้าวัดวังใหม่
พัฒนา)  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

245 โครงการปรัปปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายไร่ลุงเขียว) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว  1000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  207



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

246 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายนาลุงด่ือ) หมู่
ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 100 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

247 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  1000  เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  208



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

248 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นไร่เส่ีย
โต-ลัดมาไร่เอ็นวี)  
หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 1,220  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร
  (ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.) 
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

249 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยไร่จ่าเทพ) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว   1000  บาท

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  209



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

250 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน
(ซอยบ้านลุงถม) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

251 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายไร่อิงดอย ) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว   1000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  210



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

252 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่ทุเรียน
จ๊ิบจ๊าบ) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

253 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยโค้งอนามัย)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  211



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

254 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหลังบ้าน
สารวัตร ชาญชัย)      
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร   หนา
  0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

255 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านลุงสน่ัน)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร  หนา  
0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  212



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

256 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านพ่อใหญ่
โฮน) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

257 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่ภูเงิน)    
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300  เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  213



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

258 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านคุณแม่)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

259 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยสุดคุ้มบน) 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  214



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

260 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยข้างโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่)         
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

261 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยรีสอร์ทเฮีย
นิรุทธ์)  หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  215



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

262 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นตะวันตกหมู่บ้าน
เช่ือมอุทยาน) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว   3000  เมตร 
หนา 0.05 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

263 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นตะวันออกหมู่บ้าน
ฝายบน-หลังบ้านก านัน)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว   3000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  216



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

264 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นไร่เส่ียอ้าย) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  3000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

265 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(เส้นคุ้ม ผช.ทูรย์-หลัง
ฝายโนนส าราญ) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว   3000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  217



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

266 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยฝายโนนส าราญ) 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว   3000  เมตร

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

267 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด  ขนาด 3 
ช่อง (ไร่เส่ียอ้าย) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด  2.10X2.10  
เมตร  จ านวน  3  ช่อง

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  218



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

268 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด  ขนาด 3 
ช่อง (ไร่เส่ียเจ้  ซอยคุ้ม
 ผช.ทูรย์) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด  2.10X2.10  
เมตร  จ านวน  3  ช่อง

450,000              450,000          450,000         450,000       450,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

269 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายคู่ขนาดทิศเหนือ) 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,600  เมตร หนา
 0.15  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  219



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

270 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้าน ผช.เล็ก
 -พ่อใหญ่โฮน) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา  
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

271 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (วอยข้างบ้านพ่
จืด) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 300  เมตร  หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  220



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

272 โครงการก่อสร้าง คสล. 
(ซอยบ้านลุงสน่ัน-สระ
น้ าอนามัย) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 320 เมตร หนา 
0.15 เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

273 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทิศตะวันออก
หมู่บ้าน (เส้นระบบ
หมู่บ้านหลังบ้านก านัน)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  หนา
 0.15 เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  221



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

274 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ไร่เอ๋ยฝุ่น) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 300  เมตร หนา  
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

275 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (วอยป่าดินหิน
งาม) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  300  เมตร หนา  
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  222



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

276 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยข้างบ้านเส่ีย
กร (ซอยตรงข้ามไร่ภู
แสง) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 300  เมตร หนา  0.15
 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

277 โครงการปรับปรุงถนน 
 คสล. (ซอยบ้าน ผช.
ไพรฑูรย์) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 300  เมตร  หนา  
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  223



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

278 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ข้างบ้านลุงพร ติด
อุทยานแห่งชาติป่ินงาม)
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

279 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.(ข้างบ้านลุงจืด) 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  224



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

280 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ข้างไร่ภูฟ้าป่า
ตะวัน) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  150  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

330,000              330,000          330,000         330,000       330,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

281 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นหลังบ้าน
ก านันส าเนียง) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  850  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

600,000              600,000          600,000         600,000       600,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  225



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

282 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.(บ้านพ่อโฮน -
บ้านพระเล็ก) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  300  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

283 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายไร่อิงดอย-สวน
ทุเรียนลุงยุทธ) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว  800  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

560,000              560,000          560,000         560,000       560,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  226



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

284 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิส (ไร่เส่ียโต) หมู่
ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด 3-2.1*2.1 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

285 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง  ชย.ถ 
95-012  สายแยก
หมู่บ้าน-บ้านดินเก่า 
บ้านเทพพนา หมู่ท่ี 
10 ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  720 ตรม. 
(ตามแบบมาตราฐาน ท
1-01) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  227



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

286 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นหนอง
ผักแว่น ) หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 1600  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
(ตามแบบมาตราฐานงาน
ทางส าหรับ อปท.)  
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  228



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

287 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (สายเจริญ
รัตน์) หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 2100 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1260 ลบ.ม 
(แบบมาตรฐาน ทถ.
7-010) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

357,000            357,000         357,000       357,000     357,000     1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  229



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

288 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (แยกหมู่บ้าน-
บ้านดินเก่า) หมู่ท่ี 10
 ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวทางกว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 3200  
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า  12800  
ตร.ม. (แบบมาตรฐาน 
ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

8,537,600 8,537,600 8,537,600 8,537,600 8,537,600 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  230



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

289 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (สายบ้านพ่อ
ใหญ่คง) หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวทางกว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 300  เมตร
  หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า  1,200  ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

290 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านตาเป๊ียก
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

จ านวน 1  บ่อ 100,000              100,000          100,000         100,000       100,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  231



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

291 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(สายเทพพนา-น้ าลาด) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา
เฉ่ีย 0.07 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       -              1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

292 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านครู
สมชาย)หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  232



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

293 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยไร่นายต๋ี) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

   ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

294 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านยายยศ)
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  233



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

295 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยไร่หมอบลู)  
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000             220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

296 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ไร่ภูเทพพิมาน) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  234



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

297 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.(รอบศาลา
ประชาคม)หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ลาน  คสล.  299  ตร.
ม. หนา  0.10  ม.

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

298 โครงการก่อสร้างห้อง
สุขาภายในศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  2.00  
เมตร  ยาว 4.00 เมตร 
อาคารช้ันเดียวมุง
กระเบ้ืองลอนคู่

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  235



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

299 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่เจริญรัตน์)
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

300 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายหมู่บ้าน-บ้านดิน
เก่า) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3,000 เมตร หนา 
0.15เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  236



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

301 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านดินเก่า) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร   
หนา  0.15  เมตร

1,460,000           1,460,000        1,460,000      1,460,000    1,460,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

302 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายมานพ) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
  3000  เมตร  หนา 
0.15  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  237



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

303 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นเจริญรัตน์-ไร่
จอนยัง) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
 3,000  เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

304 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหลังโรงเรียน
เทพพนา) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
  1,000  เมตร หนา  
0.15 เมตร

730,000              730,000          730,000         730,000       730,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  238



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

305 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นบ้านดินเก่า)
 หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
 3,000เมตร

350,000              350,000          350,000         350,000       350,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

306 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เข้าโรงเรียนเทพ
พนาฯ) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  300  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  239



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

307 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่คุณหมู) 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 เมตร   
ยาว   3000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

308 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านเทพ
พนา (บ้านดินเก่า-บ้าน
ซับมงคล) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 กว้าง 8 เมตร  10,000
 กิโลเมตร

10,000,000         10,000,000      10,000,000    10,000,000  10,000,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  240



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

309 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. (ซอยหินดาด) 
หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านไร่
  อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 110 ม.
หนา 0.10 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
 (แบบ อบต.บ้านไร่) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  241



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

310 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังบดอัด 
(สายซับตะเคียนสาม
แยกไร่รองเหน่ง -หัว
เขา) พร้อมร่อง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 11  
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัดชภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 6500 
ม.หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 3900 ลบ.ม 
(แบบมาตรฐาน ทถ.
7-010) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  242



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

311 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเข้าไร่ยายนอม 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ท่ี 
11  ต าบลบ้านไร่   
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 188 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 752 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ
มาตราฐาน ท1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

312 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอย5)หมู่ท่ี11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาด 3-2.1*2.1 500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  243



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

313 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายซับตะเคียน)
หมู่ท่ี11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
 2,100  เมตร หนา  
0.20 เมตร

885,000              885,000          885,000         885,000       885,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

314 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยข้างป้อม
ต ารวจ) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว  300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

885,000              885,000          885,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  244



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

315 โครงการขยายไหล่ทาง
(หน้าตลาดนัด) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างข้างละ 1.00
 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

316 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเข้าไร่ยายหน
อม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

360,000              360,000          360,000         360,000       360,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  245



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

317 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซับบอน)หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

318 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านตาพจน์)
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  246



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

319 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ฝายน้ าท่าล่าง-
สามแยกบ้านนายบุญ
พร้อม  สุนา) หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

320 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายซับบอน 
(สามแยกบ้านนายบุญ 
พร้อม  สุนา-ชนหัวเขา) 
 หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว
 3,000 เมตร  หนา 
0.10  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  247



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

321 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายไร่ตาหุ่ย) หมู่
ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

322 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหินดาด(หน้า
บ้านตาเสก-วัดหลวงปู่
เณรค า) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  248



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

323 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหินดาด-มอ
กระต่ายเต้น) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

324 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหินดาด-มอ
กระต่ายบก) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  249



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

325 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยโค้งศาลมอ
โอ่งแตก) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

326 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(บ้านตาบัวคิดการ)
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  250



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

327 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยซับตะเคียน-
หินราง) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

328 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยไร่รองอิสรา) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  251



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

329 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยโรงเห็ด) หมู่ท่ี
 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

   ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรต ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

330 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่ตาเหน่ียว-สุด
หัวเขา) หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  252



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

331 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซับตะเคียน-
หนองหิน) หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

332 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ยายหน
อม) หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  253



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

333 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซับบอน-ชนหมู่ท่ี
 1) หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

334 โครงการก่อสร้างบันได
ข้ึน-ลง (ข้างตลาดนัด) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 บันไดขนาดกว้าง  4.00
 ม.  ยาว  6.00  ม. 
ท้องสองด้าน

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  254



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

335 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด (ซอยบ้านตา
บัว  คิดการ) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 บล็อกคอนเวิร์ด  ขนาด 
2 ช่อง  กว้าง 1.80  ม. 
ยาว  1.80 ม. สูง  8.00
  ม.

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

336 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ซอยไร่ตาร่วม) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  3,000  ม.

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  255



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

337 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายซับบอน) หมู่
ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4.00  ม.  
ยาว  300  เมตร หนา  
0.15 ม.

250,000              250,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

338 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายหินดาด(หน้า
ลานมันถวิลพืชผล) หมู่
ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง  300 ม.หนา 
 0.15 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  256



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

339 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายท่าน้ า-ซับตะเคียน)
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร หนา 
 0.15 เมตร

365,000              365,000          365,000         36,500         365,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

340 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านเส่ียพจน์
 มักขุนทด(คุ้มดง))  หมู่
ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
300  ม. หนา  0.15  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  257



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

341 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(หน้าบ้านนาย
สมหมาย กล่ินศรีสุข) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
300 ม.หนา  0.15  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

342 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนายโต๊ะ
  ชุบขุนทด) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
300  ม. หนา  0.15  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  258



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

343 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ฝายน้ าท่าล่าง
สามแยกบ้านยายปัก 
ชัยจ ารัส) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
300  ม.   หนา  0.15 
 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

344 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (บ้านน้องปอ
สุวรรณ ,ร้านค้า ) หมู่ท่ี
 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
300  ม. หนา  0.15  ม.

-                      -                  220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  259



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

345 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ข้างวัดหลวงปู่เณร
ค า (ไร่นายเฉลียง นา
ประจักร์)หมู่ท่ี11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4 ม.  ยาว 
300  ม.  หนา  0.15  
ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

346 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สามแยกวัดหลวง
ปู่เณรค า ซอยไร่นาย
เดือน นาคสะอาด) หมู่ท่ี
  11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 
300  ม. หนา  0.15  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  260



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

347 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ยายหน
อม) พร้อมท่อระบายน้ า
  หมู่ท่ี ๑๑

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  3000  เมตร   
พร้อมท่อระบายน้ า

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

348 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยหินดาดหน้า
บ้านตาโค้น) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร    
ม.ยาว 300 เมตร  หนา 
 0.15  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  261



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

349 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายน้ าท่าล่าง)  
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร  หนา  0.15
  ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

350 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ยายปุ้ย) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว1,500 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า 1
 จุด

310,000              310,000          310,000         310,000       310,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  262



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

351 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่ตาหุ่ย ) หมู่ท่ี 
11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

352 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิดร์ส (สามแยก
บ้านตาพร้อม) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด 2 ช่อง 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  263



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

353 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายร่วม) หมู่ท่ี 
11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 0.15 
ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

354 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านยายอ้อย)
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา  0.15
 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  264



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

355 โครคงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายลันดร) 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

356 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิดร์ส  (ตาเช่ือ
เทพสอน) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด 2  ช่อง 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  265



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

357 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เร่ิมบ้านหนองหิน
 ) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  300 เมตร หนา  
0.15 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

358 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นฝาย-
เสล่ียงทอง) หมู่ท่ี 12
 ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 1900  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร
  (ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.)
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  266



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

359 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.(สายบ้านนาง
บุญช่วย  โนนศรีสอน-
ฝายน้ าล้นบ้านสวน
สวรรค์) หมู่ท่ี 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
 (แบบมาตรฐาน ท.
1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

215000 215000 215000 215000 215000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

360 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยหมอท าฟัน )
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  300 เมตร หนา  
0.15 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  267



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

361 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายไร่นายยนต์
รอดกลาง-ถึงไร่นาย
ประยูร รอดกลาง) หมู่
ท่ี12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
  100  เมตร

122,000              122,000          122,000         122,000       122,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

362 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทิศตะวันตก
หมู่บ้าน)ระยะทาง20
เมตร หมู่ท่ี12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
  2,000  เมตร  หนา 
0.15  ม.

1,626,000           1,626,000        1,626,000      1,626,000    1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  268



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

363 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน)ระยะทาง200
เมตร หมู่ท่ี12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 
100  ม.หนา 0.15 ม.

122,000              122,000          122,000         122,000       122,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

364 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างสวนสวรรค์
(หน้าบ้านลุงหว่ัน-บ้าน
ป้านันกันสันเทียะ)หมู่ท่ี
 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
 90  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

219,600              219,600          219,600         219,600       219,600      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  269



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

365 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสวนสวรรค์
(บ้านนายธนบัติทิบช่วย
ขวา-บ้านบุญเหล่ียมกอ
บัว)หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 320 เมตร หนา 
0.15 เมตร

260,200              260,200          260,200         260,200       260,200      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

366 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสวนสวรรค์
(บ้านนางบุญช่วย โนน
ศรีสอน-ฝายน้ าล้นบ้าน
สวนสวรรค์)หมู่ท่ี  12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  หนา
 0.15 เมตร

813,000              813,000          813,000         813,000       813,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  270



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

367 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(หน้าบ้านนางสวยสาล่ี 
บัวล าใย ป่าชุมชยวัง
อ้ายโพธ์ิ)หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว
 100  เมตร หนา  0.15
 เมตร

244,000              244,000          244,000         244,000       244,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

368 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (บ้านนางประ
พิมพ์ สีพุฒ-ฝาย ส.ป.ก.
 บ้านสวนสวรรค์)หมู่ท่ี 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  70  เมตร หนา  
0.15 เมตร

170,800              170,800          170,800         170,800       170,800      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  271



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

369 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าศาลา
ประชาคม - บ้านร าพัน
 พลทวี หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

370 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (เส้นไร่พ่อแว้ - 
พ่อแบน) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  272



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

371 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นไร่ผู้ใหญ่
เพ่ิม-ป้าสมหมาย )หมู่ท่ี
 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

372 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ คสล.
(เส้นไร่ผู้ใหญ่เพ่ิม-ลุง
สมหมาย)  หมู่ท่ี  12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 3000  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าเ 
จ านวน  3  แห่ง

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  273



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

373 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายฝายช ารุ-บ้าน
เสล่ียงทอง) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

370,000              370,000          370,000         370,000       370,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

374 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านยาย
เยาว์-ยายพา) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  ม.  ยาว 
99 ม.  หนา  0.15  ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
396 ตร.ม.

230,000              230,000          230,000         230,000       230,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  274



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

375 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านนาหว่ัน-
นายสุเมธ ศรีพุฒ) หมู่ท่ี
 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1000 ม. หนา 0.15

750,000              750,000          750,000         750,000       750,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

376 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(บ้านนายส่ลี บัว
ล าใย-ป่าชุมชนวังอ้าย
โพธ์ิ) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1000 ม. หนา 0.15

750,000              750,000          750,000         750,000       750,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  275



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

377 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ส านักงานสวน
ป่า-ป่าชุมชน) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1000 ม. หนา 0.15

750,000              750,000          750,000         750,000       750,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

378 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายทอง
ตะโส-หน้าลานมันสวน
สวรรค์)หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  276



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

379 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายทอง
ตะโส-ป่าอุทยานป่าหิน
งาม) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

380 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (จากถนนหน้า
วัด-ป่าอุทยานด้านทิศ
ตะวันออก) หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  277



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

381 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (จากฝายน้ า 
สปก.-ไร่นายเท่ียงดีไร่) 
หมู๋ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

382 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  (ทางหลวง 
2354 ถึงป่าชุมชน) 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  278



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

383 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่นาย
จ านงค์ -ไร่นายเสาว์) 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

384 โครงการก่อสร้างฝาย
ชลอน้ า (เทพทองค า) 
หมู่ท่ี 13  ต าบลบ้าน
ไร่  อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง

ขนาดสันฝายสูง 0.70 
ม.กว้าง 15 ม. (แบบ 
อบต.บ้านไร่) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

262,000          262,000       262,000     262,000   262,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  279



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

385 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รอบสระหนองกันเกรา
 บ้านล าปอแดง หมู่ท่ี
 13  ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 720 ตรม. 
(ตามแบบมาตราฐาน  ท
1-01)พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  280



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

386 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (หลังโรง
น้ าด่ืม) หมู่ท่ี 13 
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 700  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
(ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.) 
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  281



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

387 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
สายทาง ชย.ถ. 
95-006 แยกทช.
4053-น้ าตกเทพ
ทองค า จากสาย กม.
0+000 ถึงสาย กม.
2+000 บ้านล าปอ
แดงหมู่ท่ี 13   ต าบล
บ้านไร่

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า   8,000 
ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

388 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(ซอยถ้ าหมานิล) หมู่ท่ี 
13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ถนนซอยถ้ าหมานิล 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  282



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

389 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายน้ าตกเทพ
ทองค า )หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร

310,000              310,000          310,000         310,000       310,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

390 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านตา
เปียก)  หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร ห

-                      -                  370,000         370,000       370,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  283



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

391 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(สายน้ าตกเทพ
ประทาน)     หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,200,000           2,200,000        2,200,000      2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

392 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายวัดโคกกราด)
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

330,000              330,000          330,000         330,000       330,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  284



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

393 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่รุ่งทิพย์) 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

394 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายบ้านลุงชลอ)
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.40 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  285



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

395 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายโนนสวรรค์
เก่า)หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.04 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

396 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายแยกลาดยาง-โนน
สวรรค์เก่า) หมู่ท่ี  13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา 
0.15เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

300,000              300,000          300,000         300,000       -              1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  286



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

397 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายแยกลาดยาง-น้ าตก
เทพทองค า) หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 หนา 0.15  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

398 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(แยก ทช.4053-
น้ าตกเทพทองค า) หมู่ท่ี
 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  ม.  ยาว 
2,520 ม.  หนา  0.15 
 ม.

2,000,000           2,000,000        2,000,000      2,000,000    2,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  287



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

399 โครงการขุดลอกคลอง 
(ล าปอแดง) หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 10  ม. ยาว 
 1000 ม, ลึก 2.50  ม.

300,000              300,000          300,000         300,000       300,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

400 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (รอบสระหนองกัน
เกา)  พร้อมทางข้าม 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  ม.  ยาว 
2.500 ม.  หนา  0.15 
 ม.

2,000,000           2,000,000        2,000,000      2,000,000    2,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  288



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

401 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (หมู่ท่ี 1 เช่ือม
บ้านลุงเป๊ียก) หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง4เมตร หนา 
1.5 ยาว 2500 เมตร

1,900,000           1,900,000        1,900,000      1,900,000    1,900,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

402 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านยายนิด)
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง4เมตร หนา 
1.5 ยาว 300 เมตร

330,000              330,000          330,000         330,000       330,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  289



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

403 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านยายใจ) 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง4เมตร หนา 
1.5 ยาว 300 เมตร

330,000              330,000          330,000         330,000       330,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

404 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.(ซอยวัดล าปอแดง
 -วัดโครกกรวด) หมู่ท่ี 
13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
 1.5 ยาว 300 เมตร

330,000              330,000          330,000         330,000       330,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  290



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

405 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายน้ าตกเทพ
ทองค า) หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ยาว 
1,500  เมตร.

1,100,000           1,100,000        1,100,000      1,100,000    1,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

406 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. (สายวัดล าปอแดง
โครกกรวด) หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้างละ 1 ม.  
ยาว  2000 ม.

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  291



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

407 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางลงซอย และ
ท้ายซอย (ซอย 7 )หมู่ท่ี
 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

228,000              228,000          228,000         228,000       228,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

408 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(ซอย 7 และรอบสระ
น้ าวังกวาง ซอย 6 )หมู่
ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  292



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

409 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (ซอย 5 กลาง
ซอย) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

410 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (ซอย 6 กลาง
ซอย)  หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  293



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

411 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอย 9-ฝายน้ า
ล้น)หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

412 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายนิวซีแลนด์) หมู่ท่ี 
 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.08 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  294



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

413 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายคลองง้ิวด า-
กกแจง) หมู่ท่ี  14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
  จ านวน 1 จุด

310,000              310,000          310,000         310,000       310,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

414 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(รอบสระวัดวังกวาง) 
หมู่ท่ี  14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.08 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  295



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

415 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(หลังฝายน้ าล้น) หมู่ท่ี  
14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร หนา 
0.08 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

416 โครงการก่อสร้างร้ัว
(รอบสระวัดวังกวาง)
หมู่ท่ี  14

เพ่ือป้องกันเด็กเล็กและ
สัตว์เล้ียงลงไปในแหล่ง
น้ าอุปโภค  บริโภค

 ขนาดความยาว  1000 
 เมตร  สูง 1.50  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ป้องกันเด็กเล็กและ
สัตว์เล้ียงลงไปใน
แหล่งน้ าอุปโภค  
บริโภค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  296



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

417 โครงการก่อสร้างร้ัว
(รอบ กศน.)หมู่ท่ี 14

เพ่ือป้องกันขโมย และ
เด็กเยวชนเข้ามาใน กศน.

 ขนาดความยาว  150  
เมตร  สูง 1.50  เมตร

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

ป้องกันขโมย และเด็ก
เยวชนเข้ามาใน กศน.

418 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายแยก ทล.2354 - 
ฝายง้ิวด า) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  297



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

419 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายแยก ทล.2354-
ฝายนิวซีแลนด์) หมู่ท่ี 
14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร หนา 0.15
เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

420 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายฝายง้ิวด า-ฝายน้ า
ล้น) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 3000เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  298



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

421 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(ซอย 6 ) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3000ม.

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

422 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บล็อกคอนเวิส - 
ฝายง้ิวด า)  หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 
100 ม.  หนา  0.15 ม.

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  299



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

423 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอย 7) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3000เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

424 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ทางฝายนิวซีแลนด์หมู่ท่ี
 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
  3000  เมตร  พร้อม
วางท่อ

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  300



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

425 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก  
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

426 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอย 5) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  301



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

427 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายหลังโรงเรียนวัง
ใหม่พัฒนา) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

428 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยในทองใบ) หมู่ท่ี 
14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  302



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

429 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 800 เมตร  หนา 0.15 
 เมตร

600,000              600,000          600,000         600,000       600,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

430 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิดร์ส (ฝายน้ าล้น
วังกวาง) หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 จ านวน  1  จุด 500,000              500,000          500,000         500,000       500,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  303



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

431 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (สายวัด
หลวงพ่อหลาง) พร้อม
วางท่อระบายน้ า  หมู่
ท่ี 15  ต าบลบ้านไร่  
อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ผิวจราจรกว้าง  4.00 
ม.  ยาว 800 ม.หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม.(แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  304



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

432 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (เส้นไร่เส่ีย
ก้อย) หมู่ท่ี 15  
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 600  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  
(ตามแบบมาตราฐาน
งานทางส าหรับ อปท.)  
 พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 1 ป้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

433 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทิศตะวันตก
หมู่บ้าน)หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  305



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

434 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิส ขนาด 2 ช่อง 
(คลองยางหวัก 2) หมู่ท่ี
 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาด 2 ช่อง 200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

435 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายยางหวัก)หมู่ท่ี
 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  306



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

436 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่ภูมินทร์)
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 3000 เมตร พร้อม
วางท่อ

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

437 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน ) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร  หนา 
0.15  เมตร

280,000              280,000          280,000         280,000       280,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  307



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

438 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

439 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(เส้นทางจากลาด
ยางเข้าหมู่บ้านหลัง
สวน) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  308



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

440 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (หลังบ้านยายมิน)
 หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

441 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายแยกหมู่บ้าน-ฝาย
ยางเกาะ) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  309



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

442 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางเข้าวัดเทพ
อินทรประดิษฐ์) หมู่ท่ี 
15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

740,000              740,000          740,000         740,000       740,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

443 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางไปซับ
ตะเคียน) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 300 เมตร หน  0.15
เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  310



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

444 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านหลังสวน-
ช่องตับเต่า) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว2,000เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,500,000           1,500,000        1,500,000      1,500,000    1,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

445 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เส้นไปไร่หมอ
แขก) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร

-                      -                  250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  311



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

446 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(จากแยกโรงเรียน
เข้ากลางหมู่บ้าน) หมู่ท่ี
 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 ม. ยาว
 100 ม.  หนา 0.15 
เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

447 โครงการก่อสร้างถนน 
คลส. (สายยางหวัก) 
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 1000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

740,000              740,000          740,000         740,000       740,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  312



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

448 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(หมู่บ้าน-สะพาน
หนองตับเต่า) หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
3000 เมตร หนา 0.15 
 ม.

301,000              301,000          301,000         301,000       301,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

449 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางเข้าบ้านนาย
ใหญ่-พร บ้านเท
พอวยชัย หมู่ท่ี 16  
ต าบลบ้านไร่   อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 740 ตรม. 
(ตามแบบมาตราฐาน ท
1-01) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย

492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟู

 อาชีพเกษตรกรรม

และเพ่ิมผลผลิตและ

รายได้ให้กับ

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  313



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

450 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านนายก่ิง-
นางนกน้อย) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

451 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(คุ้มหนองปรือ) 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  314



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

452 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายบ้านผู้ใหญ่สุรีย์-
นายเย่ียม) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

453 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายดงอ้ายด า-
วังพะเนา) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1,900 เมตร หนา
เฉล่ีย  0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 2 จุด

-                      -                  -                -              -              1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  315



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

454 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทางทิศตะวันออก)
 หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

455 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ทิศตะวันตก)    
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

301,000              301,000          301,000         301,000       -              1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  316



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

456 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ทางเข้าบ้านนายใหญ่-
พร) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

457 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ทางไปไร่นายวิชาญ) 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

   ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  317



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

458 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(ซอยนายผิน มุ่ง
ทองหลาง) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

459 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(หนองปรือ - วังพานารี)
 หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  318



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

460 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(หินดาด-หนองปรือ) 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

461 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ไร่นายส าราญ  
แจ่มเพ็ง) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  319



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

462 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ลานมันนายถวิล
 นายธนู  เบาะสันเทียะ)
 หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

463 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายหินดาดไปไร่
นายวิน หมู่ท่ี 8) หมู่ท่ี 
16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  320



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

464 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.หน้าศาลา
ประชาคม  หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

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

200,000              200,000          200,000         200,000       200,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

465 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก(คุ้ม
หนองปรือ)หมู่ท่ี16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4  ม.  ยาว 
3,000 ม.  หนา  0.15 
 ม.

2,440,000           2,440,000        2,440,000      2,440,000    2,440,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  321



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

466 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก
(เส้นสายเก่าบ้านหนอง
ปรือ) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 
2,000  ม. หนา 0.15 ม.

1,626,000           1,626,000        1,626,000      1,626,000    1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

467 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(คุ้มหนองปรือ-ฝาย
ชลประทาน) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

370,000              370,000          370,000         370,000       370,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  322



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

468 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก  
(สายบ้านไร่ไกลวัล - ดง
ไอ้ด า)  หมู่ท่ี  16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  3,000   เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

469 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายมะเป้ง) หมู่ท่ี  16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ยาว  3000  เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  323



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

470 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านแม่ข า-
นายเสนอ)  หมู่ท่ี  16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  3 เมตร 
ยาว  300  เมตร   หนา 
 0.15  เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

471 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านนายเย่ือม -
บ้านนาววิชาญ) หมู่ท่ี 
16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 1.500 ม. หนา 0.15

1,100,000           1,100,000        1,100,000      1,100,000    1,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  324



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

472 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (บ้านนายสาย
ยนต์) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 400 เมตร 
ยาว 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

473 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านนายสาย
ยนต์และบ้าน ผช.วิชัย 
แป้นแหลม) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร

220,000              220,000          220,000         220,000       220,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  325



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

474 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไร่นายมงคล
เข้าไร่นายชุมพล) หมู่ท่ี
 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 3000 เมตร

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

475 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (บ้านนายชาติชัย
มามาก) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 800 เมตร

600,000              600,000          600,000         600,000       600,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  326



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

476 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (เช่ือมวังใหม่วัง
แร่) หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

 ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว 700  
เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.15  เมตร  (ตาม
แบบมาตราฐานงาน
ทางส าหรับ อปท.)  
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

250,000              250,000          250,000         250,000       250,000      1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   2.
ท าให้ลดอุบัติเหตุ

รวม 476 โครงการ - - 280,523,300       280,523,300    281,721,300  282,149,800  281,154,300    - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  327



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1.1   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน /ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด( KPI ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  358



แบบ ผ.02

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  364



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 
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ท่ี
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กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  380



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  381



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  382



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  383



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  384



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  385



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  386



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  387



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  388



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  389



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  390



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  391



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  392



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  393



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  394



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  395



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  396



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  397



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  398



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  399



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  400



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  401



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  402



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  403



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  404



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  405



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  406



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  407



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  408



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  409



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  410



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  411



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  412



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  413



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  414



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  415



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  416



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  417



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  418



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  419



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  420



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  421



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  422



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  423



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  424



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  425



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  426



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  427



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  428



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  429



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  430



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  431



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  432



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  433



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  434



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  435



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  436



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  437



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  438



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  439



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  440



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  441



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  442



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  443



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  444



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  445



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  446



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  447



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  448



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  449



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  450



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  451



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  452



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  453



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  454



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  455



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  456



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  457



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  458



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  459



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  460



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  461



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  462



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  463



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  464



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  465



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  466



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  467



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  468



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  469



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  470



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  471



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  472



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  473



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  474



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  475



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  476



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  477



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  478



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  479



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  480



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  481



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  482



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  483



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  484



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  485



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  486



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  487



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  488



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  489



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  490



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  491



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  492



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  493



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  494



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  495



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  496



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  497



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  498



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  499



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  500



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  501



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  502



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  503



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  504



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  505



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  506



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  507



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  508



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  509



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  510



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  511



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  512



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  513



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  514



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  515



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  516



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  517



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  518



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  519



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  520



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  521



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  522



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  523



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  524



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  525



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  526



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  527



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  528



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  529



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  530



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  531



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  532



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  533



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  534



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  535



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  536



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  537



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  538



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  539



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  540



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  541



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  542



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  543



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  544



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  545



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  546



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  547



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  548



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  549



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  550



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  551



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  552



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  553



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  554



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  555



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  556



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  557



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  558



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  559



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  560



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  561



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  562



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  563



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  564



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  565



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  566



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  567



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  568



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  569



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  570



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  571



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  572



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  573



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  574



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  575



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  576



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  577



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  578



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  579



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  580



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  581



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  582



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  583



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  584



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  585



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  586



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  587



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  588



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  589



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  590



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  591



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  592



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  593



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  594



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  595



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  596



แบบ ผ.02
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  598



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  600



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  601



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  602



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  604



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  609



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  610



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  611



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  612



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  613



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  615



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  616



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  617



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  618



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  619



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  620



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  621



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  622



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  623



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  624



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  625



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  626



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                                  627



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก
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