
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยปา่ช้าบา้นไร่  คุ้มดง)  
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง  4  เมตร 
 ยาว  2,000  เมตร
 หนา  0.15 เมตร

0 -            813,000     813,000     813,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยน ้าทรัพย์หนองกนัเกลา
 (ซอยตรงข้ามบา้นนา้เบิ ม) 
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง  4 เมตร 
 ยาว  2,000  เมตร 
 หนา  0.15  เมตร

0 -            1,626,000  1,626,000  1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุกเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (สายหนองยาว)
 หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 5,000  เมตร  
หนา  0.20  ม.

0 -            733,000     733,000     733,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 419



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายคุ้มหนองมน-วัดวังยาว)
 หมู่ที่ 1

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน  คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมพีื นที่
 คสล. 2,000 ตร.ม.

0 -            980,000     980,000     980,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

5 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
(ทา่ล่างฝายยางเกาะ) หมู่ที่
 1

เพื่อใหไ้ด้ฝายกกัเกบ็
น ้าที่ได้มาตราฐาน

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00  
ม. ยาว  15.00  ม. 
สูง  1.50  ม.

0 -            1,500,000     1,500,000     1,500,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ใช้
ประโยชน ์  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมฝีาย
ที่ได้มาตราฐาน

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

6 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุก (เส้นหนา้ลานมนั-วัด
หนองยาว) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร 
หนา  0.15 เมตร

0 -            715,000     715,000     715,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 420



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยปา่ช้าบา้นไร่  คุ้มดง)  
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4  เมตร
 ยาว 2,000  เมตร 
หนา  0.15 เมตร

0 -            813,000     813,000     813,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยน ้าทรัพย์หนองกนัเกลา
 (ซอยตรงข้ามบา้นนา้เบิ ม) 
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
 ยาว  2,000  เมตร

0 -            1,626,000     1,626,000     1,626,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุกเข้าสู่พื นที่
การเกษตร (สายหนองยาว)
 หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 5,000  เมตร

0 -            1,800,000     1,800,000     1,800,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 421



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตร 
(หนา้บา้น ผช.ไพฑูรย์-บา้น
ลุงหลิว) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มรีางระบายน ้าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร

วางทอ่ขนาด  60X 
100 ม.  ระยะทาง 
2,500 ม.

0 -            2,500,000  2,500,000  2,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้มี
รางระบายน ้า
เข้าสู่พื นที่
การเกษตร

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยบา้นนางจันทร์จิรา) 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 800   ม. หนา 
0.15 ม.แบบ
มาตราฐาน ทช.

0 -            650,000     650,000     650,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายโนนส้าราญ-บา้นโคก
กระเบื องไห) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน  คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 5,570  ม. 
หนา 0.15  ม. หรือ
มพีื นที่ คสล. 
22,280 ตร.ม.

0 -            1,500,000    5,000,000    8,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 422



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอย ผู้ช่วยไพฑูรย์-สุริยัน
ฟาร์ม) หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            2,200,000     2,200,000     2,200,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยตะวันออกบา้น
นางสาวล้าไพ (เมยีฝร่ัง)) 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            2,200,000     2,200,000     2,200,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ในหมู่บา้น (ซอยบา้นนาง
จันทรจิรา)  หมู่ที่  2

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 1000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

0 -            2,200,000    2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 423



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุก (เส้นโนน
ส้าราญต่อคอนกรีต-หนอง
โบราณ) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 1,500 เมตร

0 -            5,360,000    5,360,000    5,360,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

17 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตร 
(หนา้บา้น ผช.ไพฑูรย์-บา้น
ลุงหลิว) หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มรีางระบายน ้าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร

 วางทอ่ขนาด  60X 
100 ม.  ระยะทาง 
2,500 ม.

0 -            2,500,000     2,500,000     2,500,000   จ้านวนประชาชน
ในหมู่บา้นได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้มี
รางระบายน ้า
เข้าสู่พื นที่
การเกษตร

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

18 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุก (แยกลาดยาง-เข้าไร่
เอน็วี) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2200 เมตรหนา
  0.2  เมตร

0 -            968,000     968,000     968,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 424



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00 ม.
  ยาว  15.00  ม.    
 สูง  1.50  ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยหอถังน ้าประปา
หมู่บา้น) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
 ยาว  1000  เมตร

0 -            2,400,000    2,400,000    2,400,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยโรงสูบน ้าประปา
หมู่บา้น) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4  เมตร
  ยาว  1000  เมตร

0 -            2,400,000    2,400,000    2,400,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 425



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ข้างไร่ตาขอด) หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึ น

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

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
มากขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นวังตาเทพ-เทพอวยชัย) 
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง  5   เมตร
   ยาว   6,000   
เมตร

0 -            6,100,000  6,100,000  6,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

24 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.
 เส้นกลางบา้นวังตาเทพ  
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 5  เมตร 
 ยาว  1,500  เมตร

0 -            1,525,000  1,525,000  1,525,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 426



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการขุดลอกคลองหว้ย
ทราย  หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งน ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรเพิ่มมาก
ขึ น

กว้าง  5  เมตร  ยาว 
 3,000  เมตร

0 -            825,000     825,000     825,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ประชาชนมี
แหล่งน ้าเพื่อใช้
ในการเกษตร
เพิ่มมากขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

26 โครงการปรับปรุงถนนถนน
ลูกรังโดยใช้หนิคลุก (สาย
คุ้มหนองสะเดา-เขาน ้าทพิย์
 )หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1600 เมตร 
หนา 0.2  เมตร

0 -            704,000     704,000     704,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุก (สาย
กลางบา้น-คุ้มวัดนอก )หมู่ที่
 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1700 เมตร 
หนา 0.2  เมตร

0 -            748,000     748,000     748,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 427



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
เส้นกลางบา้นวังตาเทพ  
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

  ขนาดกว้าง 5  เมตร
  ยาว  1,500  เมตร

0 -            -               1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นวังตาเทพ-เทพอวยชัย) 
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  5   
เมตร   ยาว   6,000
   เมตร

0 -            4,300,000     4,300,000     4,300,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

30 โครงการขุดลอกคลองหว้ย
ทราย  หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มแีหล่งน ้าเพื่มมากขึ น

 กว้าง  5  เมตร  ยาว
  3,000  เมตร

0 -            825,000     825,000     825,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้น ้า
เพิ่มมากขึ น  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มแีหล่งน ้าเพื่ม
มากขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 428



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(สายประดู่งาม-วัง้ายคง)  
หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 5  เมตร  
 ยาว  5,000  เมตร

0 -            1,600,000  1,600,000  1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

32 โครงการขุดลอกฝายวังอา้ย
คง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ขุดลอกคลอง  ขนาด
กว้าง  15.00 ม.  
ยาว 1,818  ม. ลึก 
 2.00 ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

33 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00  ม.
  ยาว  15.00  ม.  
สูง  2.00 ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 429



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายวังอา้ยคง-วังตาเทพ) 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน  คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมพีื นที่
 คสล. 2,000 ตร.ม.

0 -            980,000     980,000     980,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ซอยหลังโรงเรียน) หมู่ที่ 6

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 10000 เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(สายบา้นวังอา้ยคง-บา้นวัง
ตาเทพ) หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            2,600,000    2,600,000    2,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 430



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
(สายประดู่งาม-วัง้ายคง)    
หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 5  เมตร 
  ยาว  5,000  เมตร

0 -            3,600,000     3,600,000     3,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

38 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง (วังใหม-่วัง
อา้ยคง) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชนใ์น
การสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

 ขนาดกว้าง  4  เมตร
  ยาว  7000 เมตร

0 -            7,000,000    7,000,000    7,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชนใ์นการ
สัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

39 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง (เทพอวยชัย-
วังตาเทพ) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชนใ์น
การสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

 ขนาดกว้าง  4  
เมตรยาว 4000 เมตร

0 -            4,000,000    4,000,000    4,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชนใ์นการ
สัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 431



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

40 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง (วังอา้ยคง -
เขาวงพระจันทร์) หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชนใ์น
การสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

 ระยะทาง 3000 
เมตร

0 -            9,000,000    9,000,000    9,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชนใ์นการ
สัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยข้างวัดศิริคงเจริญ) หมี่
 6

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประโยชนใ์น
การสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ประโยชนใ์นการ
สัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายทางหลวงแยก ทล.
2028-โนนสวรรค์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            8,940,000    8,940,000    8,940,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 432



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายโนนสวรรค์เกา่) หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน  คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 500  ม. หนา 
0.15  ม. หรือมพีื นที่
 คสล. 2,000 ตร.ม.

0 -            980,000     980,000     980,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(เข้าวัดโนนสวรรค์) หมู่ที่ 7

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1000 
เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ทศิตะวันออกหมู่บา้น (เส้น
ระบบหมู่บา้นหลังบา้น
ก้านนั) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง  4 เมตร 
 ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

0 -            813,000     813,000     813,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 433



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00  ม.
  ยาว  15.00  ม.  
สูง  2.00 ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

47 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่บา้น (กาลักน ้า
หว้ยซับแล้ง)หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

ระยะทาง 3 กโิลเมตร
   พร้อมสายและ
อปุกรณ์ติดตั ง

0 -            3,000,000    3,000,000    3,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

48 โครงการสร้างฝายชะลอน ้า
วังแร่ (ซับแล้ง) หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มนี ้าใช้ในระยะเวลา
ที่นาน

ขนาดกว้าง  4.00  
ม.  ยาว  15.00  ม. 
 สูง  2.00  ม.

0 -            1,600,000     1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้น ้า
เพิ่มมากขึ น  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มนี ้า
ใช้ในระยะเวลา
ที่นาน

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 434



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
บา้นหนองใหญ-่อทุยาน
แหง่ชาติปา่หนิงาม (คู่ขนาน)
  หมู่ที่ 9

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  5.00ม.
ยาว  1,770  ม.หนา
 0.15  ม. หรือมี
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า  
8,500 ตร.ม.

0 -            4,500,000    4,500,000    4,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

50 โครงการกอ่สร้างฝายกกั
เกบ็น ้า (คลองซับสะเลเต) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มนี ้าใช้อปุโภค-
บริโภคอย่างพอเพยีง

ขนาดกว้าง  4.00 ม.
  ยาว   15.00 ม.  
สูง  2.00  ม.

0 -            1,600,000     1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้น ้า
เพิ่มมากขึ น  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ประชาชนได้มนี ้า
ใช้อปุโภค-
บริโภคอย่าง
พอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

51 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยอุ่นไอรัก-คอสะพาน) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ น

 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  1000  
เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 435



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

52 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ทศิตะวันออกหมู่บา้น (เส้น
ระบบหมู่บา้นหลังบา้น
ก้านนั) หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง  4 เมตร 
 ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นหลังบา้นก้านนัส้าเนยีง)
 หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ น

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
 ยาว  850  เมตร  
หนา  0.15  เมตร

0 -            600,000     600,000     600,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุก (สายไร่องิ
ดอย-สวนทเุรียนลุงยุทธ) 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ น

 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
 ยาว  800  เมตร  
หนา  0.15  เมตร

0 -            560,000     560,000     560,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ น

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 436



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยหลังโรงเรียนเทพพนา)
 หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.15 เมตร

0 -            813,000     813,000     813,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก   2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ    3.ร้อย
ละที่อบุติัเหตุลดลง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายบา้นดินเกา่) หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร

0 -            1,626,000  1,626,000  1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก   2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ    3.ร้อย
ละที่อบุติัเหตุลดลง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

57 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟสัติกก์(บา้นเทพนา-น ้า
ลาด)หมู่ที่ 10

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ถนนแอสฟสัติกก ์ 
ขนาดกว้าง  6.00  
ม.หนา  0.04  ม. 
ยาว 5,000  ม.

0 -            25,000,000   25,000,000   25,000,000  1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  3.ร้อยละ
ที่อบุติัเหตุลดลง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 437



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

58 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง (บา้นเทพ
พนา-บา้นโคกสะอาด) หมู่ที่
 10

เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ได้
มาตราฐาน

ขนาดกว้าง  6.00 ม.
  ยาว   12,000  ม. 
 หนา   0.04  ม.

0 -            1,000,000     1,000,000     1,000,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(สายบา้นดินเกา่) หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว  2,000  เมตร 
  หนา  0.15  เมตร

0 -            1,460,000     1,460,000     1,460,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ซอยหลังโรงเรียนเทพพนา)
 หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.15 เมตร

0 -            730,000     730,000     730,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 438



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

61 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางบา้นเทพพนา 
(บา้นดินเกา่-บา้นซับมงคล) 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 กว้าง 8 เมตร  
10,000 กโิลเมตร

0 -            10,000,000   10,000,000   10,000,000  1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุก (สายทา่น ้า-
ซับตะเคียน) หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2000 เมตร 
หนา  0.2 เมตร

0 -            880,000     880,000     880,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

63 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00  ม.
  ยาว  15.00  ม.  
สูง  2.00 ม.

0 -            1,600,000     1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ  2. 
ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 439



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

64 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้น
บา้นสวนสวรรค์     หมู่ที่  
12

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ได้มนี ้าใช้อปุโภค-
บริโภค  อย่าง
พอเพยีง

ขนาดกว้าง  4.00 ม.
 ยาว  15.00 ม. สูง 
 2.00 ม.

0 -            1,600,000     1,600,000     1,600,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้น ้า 
 2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ประชาชนได้ได้มี
น ้าใช้อปุโภค-
บริโภค  อย่าง
พอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(บา้นนาหวัน่-นายสุเมธ ศรี
พฒุ) หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และถนนได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 ม. หนา 0.15

0 -            750,000     750,000     750,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(บา้นนายส่ลี บวัล้าใย-ปา่
ชุมชนวังอา้ยโพธิ)์ หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และถนนได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 ม. หนา 0.15

0 -            750,000     750,000     750,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 440



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

67 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ส้านกังานสวนปา่-ปา่ชุมชน)
 หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และถนนได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 ม. หนา 0.15

0 -            750,000     750,000     750,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นน ้าตกเทพทองค้า) หมู่ที่
 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4  ม.  
ยาว 3,000 ม.  หนา
  0.15  ม.

0 -            2,440,000  2,440,000  2,440,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นโนนสวรรค์เกา่) หมู่ที่ 
13.

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000  ม. หนา
 0.15 ม.

0 -            1,626,000  1,626,000  1,626,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 441



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช้หนิคลุก (สายแยก
ลาดยาง-โนนสวรรค์เกา่) 
หมู่ที่  13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 3000 เมตร 
หนา 0.2 เมตร

0 -            1,320,000    1,320,000    1,320,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

71 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00  ม.
  ยาว  15.00  ม.  
สูง  2.00 ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ       
 2.ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชนมนี ้า
ใช้อย่างพอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น (ซอยน ้าตก
เทพทองค้า )  หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ถนนซอยน ้าตกเทพ
ทองค้า ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 200

0 -            1,100,000    1,100,000    1,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 442



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

73 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
(สายน ้าตกเทพประทาน)    
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

 ถนน คสล.น ้าตก
เทพประทาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            2,200,000    2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(เส้นน ้าตกเทพทองค้า) หมู่ที่
 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 6  ม.  
ยาว 3,000 ม.  หนา
  0.15  ม.

0 -            2,200,000    2,200,000    2,200,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

75 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(รอบสระหนองกนัเกา)  
พร้อมทางข้าม หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4  ม.  
ยาว 2.500 ม.  หนา
  0.15  ม.

0 -            2,000,000    2,000,000    2,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 443



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

76 โครงการปรับปรุง คสล. 
(หมู่ที่ 1 เชื่อมบา้นลุงเปี๊ยก)
 หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และได้ถนนที่มี
มาตราฐาน

 กว้าง4เมตร หนา 
1.5 ยาว 2500 เมตร

0 -            1,900,000    1,900,000    1,900,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และได้ถนนที่มี
มาตราฐาน

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

77 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(สายน ้าตกเทพทองค้า) หมู่ที่
 13

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และได้ถนนที่มี
มาตราฐาน

 กว้าง 4 ยาว 1.5 
หนา 2.5 ม.

0 -            1,100,000    1,100,000    1,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และได้ถนนที่มี
มาตราฐาน

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

78 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล.
หมู่ที่ 14 (2 แหง่)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง

กอ่สร้างฝาย คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00  ม.
  ยาว  15.00  ม.  
สูง  2.00 ม.

0 -            1,600,000    1,600,000    1,600,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนมนี ้าใช้
อย่างเพยีงพอ       
 2. ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึพอใจ

ประชาชนมนี ้า
อปุโภค-บริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 444



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ทางเข้าวัดเทพอนิทร
ประดิษฐ์) หมู่ที่ 15

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            810,000     810,000     810,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

80 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ทางไปซับตะเคียน) หมู่ที่ 
15

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หน 
 0.15เมตร

0 -            2,033,000  203,000     203,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

81 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(บา้นหลังสวน-ช่องตับเต่า) 
หมู่ที่ 15

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว2,000เมตร หนา
 0.15 เมตร

0 -            2,033,000  2,033,000  2,033,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 445



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

82 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
(ทางเข้าวัดเทพอนิทร
ประดิษฐ์) หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            740,000     740,000     740,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

83 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(บา้นหลังสวน-ช่องตับเต่า) 
หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และได้มาตรฐาน

 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว2,000เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            1,500,000    1,500,000    1,500,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

84 โครงการกอ่สร้างถนน คลส. 
(สายยางหวัก) หมู่ที่ 15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และได้มาตรฐาน

 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

0 -            740,000     740,000     740,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 446



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

85 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง 
   ( เส้นไร่ภมูนิทร์)  หมู่ที่ 
15

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0 -            637,000     637,000     637,000    1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

86 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(บา้นนายเยื่อม -บา้นนาววิ
ชาญ) หมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
และถนนได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1.500 ม. หนา 0.15

0 -            1,100,000    1,100,000    1,100,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  2. ร้อย
ละของประชาชนที่
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

87 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง(สายบา้นวัง
ใหม-่บา้นเทพอวยชัย)หมู่ที่ 
16

เพื่อใหถ้นนได้
มาตราฐาน

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางขนาด
กว้าง  8.00  ม. หนา
 0.04  ม.  ยาว  
1,470  ม.

0 -            5,000,000    5,000,000    5,000,000   1.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละ
ของประชาชนที่พงึ
พอใจ

1.ท้าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก  
 2.ท้าใหล้ด
อบุติัเหตุ

อบต./อบจ.
ชัยภมูิ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 447



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ

แบบ ผ.02/14.2  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

88 โครงการติดตั งพลังงาน
แสงอาทติย์ส้าหรับการ
บริหารกจิการน ้าประปา
เพื่อการเกษตร และใช้ใน
ครัวเรือน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
รลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนและ
กองทนุบริหาร
กจิการน ้าประปา

 ภายในต้าบล  16 
หมู่บา้น

0 -            2,000,000 2,000,000 2,000,000   16 หมู่บา้น ประชาชนได้
รลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและ
กองทนุบริหาร
กจิการน ้าประปา

พลังงาน
จังหวัด

รวม  88  โครงการ 0 -            195,302,000     198,572,000     202,072,000    -                  

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นไร่ 448


