
31 
ผ.01 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2558 – 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1      ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      แนวทางที่ 1  จัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวติและความเปน็อยู่ของประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

 หมู่ที่  1          
1 โครงการวางท่อส่งน้ า PVC จากบ้าน

นายขจร  ถึงบ้านนายชิต                 
ทองโชติ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภค 

ขนาดท่อ 2 น้ิว ความยาว 
400 เมตร  

48,000 
อบต. 

 - - จ านวนท่อส่ง
น้ า พีวีซี 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

2 โครงการลานเอนกประสงค์ คสล.              
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม 

กว้าง 11 เมตร ยาว 16 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือไม่น้อยกว่า         
26.4 ลบ.ม.) 

120,000 
อบต. 

 - - จ านวนลาน
เอนกประสงค์ 

ประชาชนใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ส่วนโยธา 

3 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า และวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมคืนผิวจราจรหมู่ 1 

เพื่อเกษตรได้มีน้ าท า
การเกษตร 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 400 ม. ลึก  
1.50 ม. และกวา้ง 1.00 ม. ยาว 
64 ม. ลึก 1.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 0.60 ม. 16 
ท่อน พร้อมคืนผิวจราจร                 
3.00 x3.50x 0.15 ม. 

42,600 
อบต. 

 - - จ านวนความ
ยาวท่ีขุดลอก 

เกษตรกรไดม้ีน้ าท า
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

4 ลงลูกรังไหล่ทางบรเิวณนานายกุ้งถึงโค้ง
ป่าสัก 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  50,000 
อบต. 

- จ านวนพื้นที่ท่ี
ลงลูกรัง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก  

ส่วนโยธา 

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน 
นายสุชาติถึงโค้งป่าสัก 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ไฟฟ้าประมาณการ -  - 50,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่ท่ี
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้ 

ส่วนโยธา 

 
 
 



32 (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

 หมู่ที่  2          
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.จากบ้านนางจ ารสั  เลศิใต้หล้า 
ถึงบ้านนางส าออย พุ่มวันเพ็ญ 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.30 เมตร (ภายใน)
ยาว 210 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล. 

160,000 
อบต. 

 - - จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

7 รางระบายน้ า  คสล. จากบ้านนาย
ละเอียด  แก้วโรจน์  ถึงบ้าน                 
นางประทุม  เปรมปร ี

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต. 

- จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  3          
8 โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. 

พร้อมคืนผิวจราจร จากบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ  ถึงบ้านนางเที้ยม 

 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
55 ท่อน  พร้อมวางบ่อพัก 
5 บ่อ รวมท่อและบ่อพักยาว 
60 เมตร ถนน คสล. กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 60เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

107,000 
อบต. 

 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรคอันจะ
ท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

9 ติดตั้งเสาเหล็กพร้อมติดไฟ
สปอตไลด์ 4 ทิศ  จ านวน 1 ต้น 
บริเวณแยกประตูน้ า 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต. 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

10 ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กแบนพร้อม
เชื่อมปิดบนรางระบายน้ า 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนฝา
ตะแกรง
เหล็ก 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



33 (ผ 01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

11 ท าบ่อพักหน้าบ้านนางจ าเนียร 
ไวสาวงษ์ พร้อมเครื่องสูบน้ า 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไมท่ าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 30,000 
อบต. 

จ านวน           
บ่อพัก 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  4          
12 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก

บ้านนายพา  เอ่ียมโมฬี ลง
คลองชลประทาน 24 ขวา 
พร้อมคืนผิวจราจร 

เพื่อให้มีการระบายน้ าออก
จากชุมชนไมท่ าให้น้ าท่วมขัง
ไม่เกิดผลเสียตามมา 

ขนาดท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว  
ยาว 20 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร 
คสล. 

34,000 
อบต. 

 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. และวางท่อ  คสล. หนา้
บ้านนายช้อย  ยี่โสดสารี ถึง
บ้านนางเนียน  อยู่พร้อม 

เพื่อให้มีการระบายน้ าออก
จากชุมชนไมท่ าให้น้ าท่วมขัง
ไม่เกิดผลเสียตามมา 

รางระบายน้ า คสล.  กว้าง 0.30 
เมตร (ภายใน)  ยาว 95 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 127 ท่อน บ่อพัก
จ านวน 13 บ่อ   

267,000 
อบต. 

 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 
และราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

14 รื้อท่อระบายน้ าเดิมและวางท่อ
ระบายน้ าใหม่  หน้าบ้านนาง
ส้มเกลี้ยง ถึงนายส ารวย 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไมท่ าให้น้ า
ท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต.- 

- จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปัก
เสาพาดสายพร้อมโคมไฟจาก
บ้านนายจ าปี  ถึงโรงยามเก่า  
ระยะทาง  800  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
และมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สนิ 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวน
พื้นที่ที่
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช ้

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



34 (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 24 ขวา          
ฝั่งซ้าย จากโรงยามเก่า  ถึง
สะพานบา้นเหนือ   

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก  

ส่วนโยธา 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                    
สายหนองมะเกลือ  
 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

132,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                   
สายหนองจนัทร ์
 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

180,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                        
สายนาตาหยง 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

168,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                      
สาย ร7ซ 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

120,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ใช้คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรัง             
สาย หนองขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

145,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ใช้คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  5          
22 สะพานเหล็กข้ามคลอง ร7ซ  

พร้อมราวกั้นข้ามคลอง  
เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรบัใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก   

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
17 เมตร  

80,000 
อบต. 

 - - ประชาชนท่ี
รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดม้ีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



35 (ผ.01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

23 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
และบ่อพัก  พร้อมขยายผิว
จราจร จากบา้นนายจ าลอง           
แสงดาว ถึงสวนนายประทีป                   
แก้วบุปผา 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสียออกจาก
ชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขังไม่เกดิ
ผลเสียตามมา 

ท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 71 
ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 9 บ่อ 
พร้อมขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

640,000 
อบต. 

 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

24 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้าน
นางร าแพน ถึงหน้าบ้านนายเด่น 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรบั 
ใช้ในการคมนาคมสะดวก   

ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังหน้า
ทางเข้า 3.00 ลบ.ม. 

84,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

25 วางท่อ คสล. โค้งหน้าบ้านนาง
บังอร ประมาณ 30 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจรเป็นถนนดินลาด
ด้วยลูกรังกว้างประมาณ  3  
เมตร ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 
1.00 เมตรพร้อมบ่อพักฝา
ตะแกรงปิด 2 จุด  พร้อมกระจก
โค้ง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสียออกจาก
ชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขังไม่เกดิ
ผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต. 

- จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง  ไม่เป็น
แหล่งเชื้อโรคอันจะ
ท าให้เกิดโรคติดต่อ 

ส่วนโยธา 

26 วางรางระบายน้ าพร้อม
ตะแกรงหน้าบา้น                        
นางประชวน 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไมท่ าให้น้ าท่วมขัง 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

27 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณโค้งบา้นผู้ใหญ่ดล ถึง
หน้าบา้นนางประชุม 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้และมี
ความปลอดภัยในชีวิต 

ตามแบบแปลน      
 อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวน
พื้นที่ท่ี
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช ้

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



36 (ผ.01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงา
นที่ 

รับผิดชอ
บ 

2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

28 ท าถนน คสล. หน้าบ้านนาย
ด าเนิน เขต อบต. โคกบ้านใหญ่ 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก   

ตามแบบแปลน 
 อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก  

ส่วนโยธา 

29 ขยายเขตประปา หมูบ่้านต่อจาก
เดิม หน้าบ้านนายเพชรรตัน์ 
ระยะทาง 800 เมตร 

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภคที่
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบแปลน 
 อบต.บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวน
พื้นที่ท่ี
ขยายเขต 

ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด
ใช้  และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  6          
30 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.จาก  

บ้านนางสัมฤทธ์ิ                 ถึง
บ้านนางสายหยดุ 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่ท า
ให้น้ าท่วมขังไม่เกิด
ผลเสียตามมา 

กว้าง 0.30 เมตร  (ภายใน) หนา 0.10 
เมตร ยาว 178  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร 

190,000 
อบต. 

 - - จ านวน
รางระบาย
น้ า 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

31 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  และบ่อพัก หมู่ที่ 6                 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม 

กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม.) พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 1 เมตร 
จ านวน 33 ท่อน บ่อพัก จ านวน 2 บ่อ 

180,000 
อบต. 

 - - จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ส่วนโยธา 

32 ขุดลอกคูคลอง 
สายที่  1  สายโคกโพธ์ิ                 
ถึงคลองปูน สายที่  2 จากบ้าน
นายวงษ์   ระษารักษ์  ถึง                     
นายสายยู  ดาราเรือง 

เพื่อให้เกษตรกรมีการน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต. 

- จ านวน
คลองที่ขุด
ลอก 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตรท าให้
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางสงัวาล  ถึงบา้นนาย 
ภูชิต และลงลูกรังจากหนา้บา้น
นายภูชติถึงบา้นนายฉลอง 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 200,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  7          
34 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.

ภายในหมู่ที่ 7 ที่ช ารุด 
เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  

กว้าง 3 เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
96 ตารางเมตร) 

63,000 
อบต. 

   จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนได้มีถนนใช้
ในคมนาคมได้  

ส่วนโยธา 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.                 
จากบ้านนายสมเกียรติ  ถึงบา้น      
นางวนันา 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไมท่ าให้น้ าท่วมขังไม่
เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน                  
อบต.บ้านร่อม 

150,000 
อบต. 

 - - จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเนา่
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.               
จากบ้านนายอนันต์  ถึงปั๊มผู้ใหญ่
เปรมยดุา   

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขัง 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  150,000 
อบต.- 

- จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  8          
37 ก่อสร้างถนนลูกรังริมสระน้ าหน้าบ้าน

อาจารย์เจริญ   
เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมสะดวก  

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.25 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ศูนย์กลาง 0.30 ม. 

52,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหน้า
บ้านก านันสยามถึงหลังบ้านนาย
ฉลอง  โมราวงษ์   

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมสะดวก  

กว้างเฉลี่ย 4  เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.18  เมตร 

50,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก ร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



38  (ผ.01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม ถึงบ้าน
นายจ ารญู คลองสุวรรณ ์

เพื่อให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  300,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  9          
40 ซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณ                 

บ้านนายพินิจ  อาทิตย์เที่ยง                           
เพื่อให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.7 เมตร  

48,000 
อบต. 

 - - จ านวนราง
ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

41 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.โดยการปู
ยางแอสฟัสติค ปดิทับถนนสายโคกโพธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๖๒  
เมตร 

194,800 
อบต. 

   จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
คมนาคมไดส้ะดวก 

ส่วนโยธา 

42 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณ ถึง
บ้านนายถาวร  ดวงมณี  

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 20 หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม) 

39,800 
อบต. 

 - - จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนน
คมนาคมไดส้ะดวก 

ส่วนโยธา 

43 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพักท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 9 

เพื่อระบายน้ าเสียออก
จากชุมชน 

ขนาด 0.30 ม.จ านวน 118 ท่อน 
บ่อพัก คสล.0.30 ม.  11 ท่อน 

98,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ความยาว 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

44 ซ่อมแซมลานตากข้าว คสล. บรเิวณคัน
คลองชลประทาน  24 ขวา 

เพื่อซ่อมแซม                  
ลานตากข้าว 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

70,000 
อบต. 

 - - จ านวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

เกษตรกรมีการเพิ่มผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น 

ส่วนโยธา 

45 โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปา ผิวดิน 
พร้อมติดตั้งระบบกรอกน้ าเพื่อบรโิภค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา ผิวดิน 
พร้อมติดตั้งระบบกรอกน้ า 

6,000,000 
งบสนับสนุน 

 6,000,000 
งบสนับสนุน 

6,000,000 
งบสนับสนุน 

ผู้ที่ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้
อย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

46 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
พร้อมเจาะบ่อ หมู่ที่ 8  และหมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
 

1,700,000 
งบสนับสนุน 

 1,700,000 
งบสนับสนุน 

1,700,000 
งบสนับสนุน 

ผู้ที่ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้
อย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

47 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 3หอถังสูง 
ขนาด 30 ลบ.ม.(ทรงถ้วยแชมเปญ)  
บาดาลขนาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล -  1,300,000 
งบสนับสนุน 

1,300,000 
งบสนับสนุน 

ผู้ที่ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้
อย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

48 โครงการขยายสะพานข้ามประตูน้ า
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

ขยายสะพานข้ามประตูน้ า
ต าบลบ้านร่อม 

5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

 5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



39  (ผ.01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง
ชลประทานไปถึงหมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีใช้คมนาคม  

ก่อสร้างถนนเลยีบคันคลอง
ชลประทานไปถึงหมู่ที่  5 

6,000,000 
งบสนับสนุน 

 6,000,000 
งบสนับสนุน 

6,000,000 
งบสนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนไดม้ีถนนท่ีดีใช้
ในการคมนาคม  

ส่วนโยธา 

50 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน            
สายบ้านร่อม – ดอนประดู่  

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีส าหรับใช้สญัจร   

ตามแบบแปลน 
อบต.บ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

มีถนนท่ีดีใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก  

ส่วนโยธา 

51 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน                 
สายบ้านร่อม – ท่าเรือ 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีส าหรับใช้ในการ
คมนาคม   

ตามแบบแปลน 
อบต.บ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนไดม้ีถนนท่ีดีใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก  

ส่วนโยธา 

52 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวจาก
แยกสะพานบางตะไลถึงสามแยก
อ่างทอง พร้อมด าเนินการก่อสรา้งลูก
ระนาดลดระดับความเร็ว 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 
ใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดีย่วจาก
แยกสะพานบางตะไลถึงสาม
แยกอ่างทอง/ก่อสร้างลูก
ระนาดลดความเร็ว 

5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

 5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

53 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งกล้อง  CCTV  
 

2,000,000 
งบสนับสนุน 

 2,000,000 
งบสนับสนุน 

2,000,000 
งบสนับสนุน 

จ านวนจุดที่
ติดตั้งกล้อง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคันคลอง
หมู่ที่ 6  ถึงคลองด้วน 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีใช้ในการ
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 

1,977,000 
ของบ

สนับสนุน 

 1,977,000 
ของบ

สนับสนุน 

1,977,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่5 
สายหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีใช้ในการ
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
สายหนองบัว 

2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

 2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

56 โครงการขยายเขตประปาหมู่ท่ี 1-9 เพื่อขยายประปาภายใน
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปาภายในต าบลบ้านร่อม 

900,000 
งบสนับสนุน 

 900,000 
งบสนับสนุน 

900,000 
งบสนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนมีน้ าใช้  อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

57 โครงการขุดลอกคูคลองสาย 24 ขวา ถึง  
ประตูน้ าบา้นร่อม  หมู่ 1 

เพื่อเกษตรกรมีน้ าท านา ขุดลอกคูคลองจ านวน 1 
สาย 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่
ขุดลอก 

คูคลองไมต่ื้นเขิน
เกษตรกรมีน้ าท านา 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



40  (ผ.01) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

58 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร บริเวณหมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชน 

ขนาด ๑.๐๐ เมตร  ยาว  
๔๗๗.๐๐  ท่อน  พร้อมวางบ่อ
พักจ านวน  ๕๓  รวมท่อและ
บ่อพักยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร  
ถนน คสล. กว้าง  ๒.๐๐  
เมตร  ยาว ๕๓๐  เมตร  หนา 
๐.๑๕  เมตร 

2,000,000 
งบสนับสนุน 

 2,000,000 
งบสนับสนุน 

2,000,000 
งบสนับสนุน 

จ านวนความ
ยาวท่อ

ระบายน้ า 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

59 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ
ใช้ในการพัฒนาต าบล 

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ใช้ในการพัฒนาต าบล 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีปรับปรุง 

ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้ 

ส่วนโยธา 

60 วัสดุอื่นๆ เพื่อจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ จัดหาวัสดุอื่นๆ 30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีปรับปรุง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

ส่วนโยธา 

61 วัสดุประปางานการพาณิชย์ เช่น               
ท่อประปา  ข้อต่อท่อประปา 

เพื่อจัดหาวัสดุประปา จัดหาวัสดุประปา 50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ าใช้  อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

62 วัสดุก่อสร้าง  (งานไฟฟ้าและถนน) เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง จัดหาวัสดุก่อสร้าง 50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับบริการท่ีดี
จาก อบต. 

ส่วนโยธา 

63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประปา  
เช่น  ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกิจการประปา 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาดใช้
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

64 ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
กิจการประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการ
ประปา 

895,060 
อบต. 

 895,060 
อบต. 

895,060 
อบต. 

ปชช.ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาดใช้
และเพียงพอ 

ส่วนการคลัง 

65 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินท่ี
อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น ซ่อมแซม
ถนน คสล.ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ฯลฯ 

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
ดูแลของ อบต. 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแลของ 
เช่น ซ่อมแซมถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ า ฯลฯ 

263,980 
อบต. 

 263,980 
อบต. 

263,980 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับการบริการ
และการพัฒนาและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส่วนโยธา 

66 โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน
ท่าเรือ 
 

เพื่อผังเมืองรวมที่ได้ก าหนด
ไว้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ และทราบปญัหา 

ประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน
ท่าเรือ 
 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนพื้นท่ี
ท่ีได้รับการ
ประเมิน 

ประชาชนได้มี
สภาพแวดล้อมในการอยู่
อาศัยท่ีดี 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



41  (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  1   ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

67 โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานของต าบลบ้านร่อม 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

135,000 
อบต. 

 135,000 
อบต. 

135,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขอนามยัที่
ดีและสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

68 โครงการควบคมุโรคพิษสุนัขและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

เพื่อด าเนินการควบคุม
โรคพิษสุนัขและคมุก า
เนินในสุนัขและแมว 

ด าเนินการควบคุมโรคพิษ
สุนัขและคมุก าเนินในสุนัข
และแมว 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
จากสัตว ์

ส านักปลดั 

69 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์  

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดเุคมี เช่น
ทรายอะเบท น้ ายาเคมี
พ่นยุง ยาปราบศัตรูพืช 
และวัสดุเคม ี

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุเคมี เช่นทรายอะเบท 
น้ ายาเคมีพ่นยุง ยาปราบ
ศัตรูพืช และวสัดุเคมีอื่นๆ 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ส่วนการคลัง 

70 โครงการอุดหนุน สปสช.                
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

54,000 
อบต. 

 54,000 
อบต. 

54,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขอนามยัที่
ดีและสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

71 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอท่าเรือ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่าเรือ 

อุดหนุนอ าเภอท่าเรือเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

15,000 
อบต. 

 15,000 
อบต. 

15,000อบต. จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

สงเคราะห์ประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



42  (ผ.01) 
แนวทางที่  2   ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 

เพื่อการพัฒนา
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด้ก
เล็กขนาดใหญ่ 

1,500,000 
ขอ

สนับสนนุ 

 1,500,000 
ขอ

สนับสนนุ 

1,500,000 
ขอ

สนับสนนุ 

ปริมาณการ
ก่อสร้างที่มี 
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

73 โครงการวัสดุการศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

เพื่อส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

สนับสนนุกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวนสื่อ
การสอน 

เด็กนักเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

74 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

สนับสนนุกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

25,000 
อบต. 

 25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

จ านวน
นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

75 โครงการทักษะการสื่อสาร                  
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

นักเรียนสามารถอ่าน
คล่องเขียนคล่องและ
คิดค านวณคล่อง 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม 

11,000 
อบต. 

 11,000 
อบต. 

11,000 
อบต. 

จ านวน
นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

76 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย               
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อให้นักเรียนเล่น
ดนตรีไทยได้ 1 ชิน้ 

นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
นักเรียนเล่น
ดนตรีไทยได้ 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

77 โครงการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นที่
สอนในวิชาชีพที่ขาดแคลน 
(ภาษาตา่งประเทศ)                          
โรงเรียนวัดดอนประดู ่

เพื่อการศึกษามี
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

นักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ประดู ่

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

นักเรียนท่ี
สอบได้ใน
ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

78 โครงการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นที่
สอนในวิชาชีพที่ขาดแคลน               
(ดนตรีไทย)  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 

เพื่อให้นักเรียนเล่น
ดนตรีไทยได้อย่างน้อย 
1 ชิ้น 

นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่  3 - 6 

16,000 
อบต. 

 16,000 
อบต. 

16,000 
อบต. 

นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
43 (ผ.01) 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

79 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก 

เด็กในต าบลบ้านร่อม            
ทุกคน 

200,000 
อบต. 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กในต าบลบ้านร่อม
ได้รับความสนบัสนุน
และความเอาใจใส่จาก
บุคคลรอบข้าง 

ส านักปลัด 

80 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต าบล              
บ้านร่อม  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาจัดท าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
 

จ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
 

486,200 
อบต. 

 486,200 
อบต. 

486,200 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์
เพื่อพัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 

81 โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน            
วัดบ้านร่อม  และนักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนประดู่  ในความดูแล 
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาจัดท าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
 

จ่ายเป็นคา่อาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน  โรงเรียน
ชุมชนวัดบา้นร่อม  และ
โรงเรียนวัดดอนประดู ่
 

156,520 
อบต. 

 156,520 
อบต. 

156,520 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์
เพื่อพัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 

82 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบา้นร่อม และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนประดู ่ และ
โรงเรียนในเขตพื้นที่  ได้แก่  โรงเรียน
ชุมชนวัดบา้นร่อม  โรงเรียนบา้นดอน
ประดู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริมนมโรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม 

จ่ายเป็นคา่อาหารเสริมนม
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนประดู่โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม  และโรงเรียน
บ้านดอนประดู ่

394,940 
อบต. 

 394,940 
อบต. 

394,940 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์
เพื่อพัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 



44 ผ.01 

แนวทางที่  3  ด้านการกีฬาและศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

83 โครงการวัสดุกีฬา เพื่ออุดหนุนศูนย์กีฬา
ต าบลบ้านร่อม 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใน
ต าบลบ้านร่อม  

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวน
หมู่บ้านท่ี
ได้รับชุดกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

84 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้น           
ยาเสพติดประจ าต าบล บา้นร่อม 

ประชาชนในต าบลมี
การป้องกันให้ห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ไม่ติด              
ยาเสพติด 

ประชาชนได้มิกิจกรรม
การกีฬาเพื่อพัฒนาตน
ให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

85 โครงการติดตั้งเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จัดหาเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

40,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเป็น
ภูมิต้านทานโรค 

ส านักปลัด 

86 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนบัสนุน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล                
บ้านร่อม 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
สนับสนุน
วัฒนธรรม 

ประชาชนสนบัสนุน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในระดับท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

87 โครงการวันสงกรานต์และ                      
วันผู้สงูอายุต าบลบ้านร่อม 

เพื่อตระหนักใน
ความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุและสบืสาน
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป 

ผู้สูงอายุและประชาชน ใน
ต าบลบ้านร่อมทุกคน 

150,000 
อบต. 

 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนตระหนักใน
ความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุและสบืสาน
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป 

ส านักปลัด 

88 โครงการกิจกรรมวันข้าพรรษาอบรม
ให้ความรู้การแกะสลักต้นเทียน
พรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยอันงดงามให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในต าบล               
บ้านร่อม 

10,000 
อบต. 

 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ 

ส านักปลัด 

89 อุดหนุนอ าเภอท่าเรือในรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณีและงานวนัส าคัญ
ของชาต ิ

เพื่ออุดหนุนรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณี
และงานวันส าคัญ ของ
ชาต ิ

เพื่ออุดหนุนรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานวนัส าคัญของชาต ิ

15,000 
อบต. 

 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

ส านักปลัด 

90 อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟา้              
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด 
ประจ าปี  2558 

อุดหนุนการจัดงานยอ
ยศยิ่งฟ้าอยุธยามกรดก
โลกและงานกาชาด  

อุดหนุนการจัดงานยอยศ
ยิ่งฟ้าอยุธยา มกรดกโลก
และงานกาชาด ปี 2558 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



46 (ผ.01) 
แนวทางที่  4  ด้านการป้องกันยาเสพติด  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณะภัย 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

91 โครงการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ในการช่วยเหลือ หรือ อบต.มีค าสั่ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนการ
จัดตั้งจุดตรวจลด
อุบัติเหตุตามเทศกาล 

สนับสนนุงบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

92 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดตั้งจุดตรวจลด
อุบัติเหตุตามเทศกาล 

สนับสนนุงบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

93 โครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาตั้ง
บริเวณทางแยกอันตรายใน                 
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินประชาชน 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ต าบลบ้านร่อม 

80,000 
อบต. 

 - - ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

94 โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน             
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินประชาชน 

ให้ระวังจุดอันตรายสี่แยก
ประตูน้ าบา้นร่อม และตัด
หญ้าที่บดบังท าให้เกิด
อันตราย 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

95 โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ เชน่ ป้องกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัย  แผ่นดินถล่ม ภัยแลง้ ภัย
หนาว  อัคคีภัย  

ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ  

ป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัยต่างๆ  

179,426 
อบต. 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



47 (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

96 โครงการด าเนินกิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ  ทางถนนในเทศกาลตา่งๆ  
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ ทาง
ถนนในเทศบาลตา่งๆ 

ด าเนินกิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ ทางถนนใน
เทศบาลตา่งๆ 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

97 โครงการอุดหนุนอ าเภอท่าเรือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอท่าเรือ 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
ท่าเรือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอท่าเรือ 

อุดหนุนอ าเภอท่าเรือใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ท่าเรือ 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวนที่มี
ที่ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 (ผ.01) 
แนวทางที่  5  ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

98 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านร่อม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุใน
ต าบลบ้านร่อม 

150,000 
 

 180,000 
 

180,000 
 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

99 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ          
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการในต าบล 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ              
ในต าบลบา้นร่อม 

150,000 
 

 180,000 
 

180,000 
 

จ านวน ผู้
พิการที่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้พิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

100 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อรณรงค์และ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส ์

ประชาชนและผู้ป่วยโรค
เอดส์ในต าบลบ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนปลอดภัย
จากเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

101 โครงการพัฒนาผูสู้งอายุและผู้พกิาร
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

จัดกิจกรรมโครงการมที่
เป็นประโยชน์ให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวน
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

102 โครงการพัฒนาเด็ก ครอบครัวและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็ก 
ครอบครัวและเยาวชน 

เด็ก ครอบครัวและ
เยาวชน 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวน 
เยาวชนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็ก ครอบครัวและ
เยาวชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

103 โครงการบ้านผู้ยากไร ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสร้างบา้นให้ผู้ขาด
ที่อยู่อาศัย 

ปลูกสร้างบ้านให้ผู้ขาดที่
อยู่อาศัยและยากจน  
จ านวน 1 หลัง 

120,000 
อบต. 

 120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

จ านวนผู้
ยากไร้ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



 
49  ผ.01 

ยุทธศาสตร์ที่  3    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางที่  1  การพัฒนาอาชพี 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

104 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี
ในต าบลบา้นร่อม 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี
ในการพัฒนาศักยภาพ 

กลุ่มสตรีต าบลบา้นร่อม 100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนที่มี
รายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการพัฒนา
รายได้  มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

105 โครงการสร้างค่านิยมการใชช้ีวติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกภายในจิตใจ
ให้ประชาชนใชช้ีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนในต าบล              
บ้านร่อม 

-  30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับปฏบิัติ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีการออม
และไม่ใช้จา่ยฟุ่มเฟือย
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

106 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP  
ของต าบลบ้านร่อม  ในการปรับปรุง
อาคารผลิตสนิค้า  OTOP 

เพื่อพัฒนาสนิค้า 
OTOP  ให้ดียิ่งขึ้น 

กลุ่มผลิตภัณฑส์ินคา้ 
OTOP 

-  90,000 
อบต. 

90,000
อบต. 

จ านวนกลุ่ม 
Otop ที่มี

รายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการพัฒนา
รายได้  มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50  ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่  4    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วมในการเฝา้ระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ  
รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ทีด่ินให้เหมาะสม 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

107 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนต าบลบ้านร่อม -  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ด าเนินการ
คัดแยกขยะ 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส านักปลัด 

108 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจการขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร
กิจการจัดเก็บขยะ 

จ่ายเป็นคา่บริหารกิจการ
ขยะของ อบต.บ้านร่อม 

395,000 
อบต. 

 395,000 
อบต. 

395,000 
อบต. 

จ านวนที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส่วนโยธา 

109 โครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 

-  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส านักปลัด 

110 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวนัเฉลิม                 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถ 

เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบล
บ้านร่อม 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่
ที่ได้

ปรับปรุง 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส่วนโยธา 

111 โครงการรักษามลภาวะทางอากาศ
ไม่ให้เกิดควันพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่หรือในพื้นที่
ใกล้เคียง 

เพื่อไม่ให้ประชาชน
ได้รับอันตรายจากการ
เอาเปรียบของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อย
ควันพิษออกมา 

ประชาชนในต าบล               
บ้านร่อม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน
ประชาชนท่ี

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



 
 51  ผ.01 

ยุทธศาสตร์  5  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่  1  การพัฒนางานบริการประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

112 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายแุละผู้
พิการเคลื่อนที่ 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนต าบล          
บ้านร่อม 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
คร้ังที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก อบต.
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

113 โครงการออกหน่วยจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนต าบล          
บ้านร่อม 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
คร้ังที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก อบต.
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

114 โครงการให้บริการประชาชนในเวลา
พักเที่ยง 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนต าบล             
บ้านร่อม 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
คร้ังที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก อบต.
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

115 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อต้องการทราบ
ความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ
ประชาชน 

ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของประชาชน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ประชาชน
ที่เกิดความ
พึงพอใจ 

สามารถสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได ้

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



52 ผ.01 
แนวทางที่  2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

116 โครงการประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์แก่ประชาชนในต าบล 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนต าบลบ้านร่อม ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ

ประโยชน์
จากข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก อบต.
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

117 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ  

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ               
ซื้อหรือการจ้างของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นระดบั
อ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวนผู้ที่
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ส่วนการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 (ผ.01) 
แนวทางที่  3  เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีสว่นร่วมของประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

118 โครงการจัดกิจกรรมวันแฉลิม          
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม)  

เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

เพื่อประชาชนต าบล         
บ้านร่อมได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

40,000 
อบต. 

 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลาบปลื้มใจในพระ
มาหากรุณาธิคุณใน
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

119 โครงการจัดกิจกรรมวันแฉลิม            
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนาถ (12 สิงหาคม)  

เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้
พระบรมราชนิีนาถ 

เพื่อประชาชนต าบล         
บ้านร่อมได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถ 

40,000 
อบต. 

 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลาบปลื้มใจในพระ
มาหากรุณาธิคุณใน
พระราชินนีาถ 

ส านักปลัด 

120 โครงการองค์การบริหารส่วน                   
ต าบลสัญจร 

เพื่อออกหน่วยรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน  และ
ให้บริการประชาชน 

ประชุมเวทีรับฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนทั้ง  
9  หมู่บ้าน 

18,000 
อบต. 

 18,000 
อบต. 

18,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับการ
บริการจากอบต. 
สามารถแสดงความ
คิดเห็นบอกกล่าว
ปัญหาต่างๆ  ได ้

ส านักปลัด 

121 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานท์       
ลดการเผชิญหนา้และ
สร้างจิตส านึกร่วมของ
คนในต าบล    

ประชาชนในต าบล             
บ้านร่อม 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันท์ และมีความ
สามัคคี  โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ตามหลักการของวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



54 (ผ.01) 
แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

122 โครงการมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลด ารงตนให้ตั้งอยู่
ในศีลธรรม 

ต้องการให้พนักงานส่วน
ต าบลด ารงตนอยู่ใน
ศีลธรรม 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน
พนักงาน
ส่วนต าบลที่
มีจริยธรรม 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลด ารงตนตั้งอยู่
ในศีลธรรม 

ส านักปลัด 

123 โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน
ในส านักงาน อบต. 

เพื่อต้องการลด
ค่าใช้จ่ายในส านักงาน 
อบต. 

ประหยัดพลังงาน
ค่าใช้จ่ายใน อบต. 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ค่าใช้จ่ายที่
ประหยดัได ้

ต้องการลดค่าใช้จา่ย
ในส านักงานตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

ส านักปลัด 

124 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
 

12,000 
อบต. 

 12,000 
อบต. 

12,000 
อบต. 

จ านวน
ปริมาณงาน
ที่แล้วเสร็จ 

การบริหารงานและ
การท างานมีประสิทธิ
ที่ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

125 โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ผูบ้ริหารและ
สมาชิก อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล
ผู้บริหารและสมาชิก 
อบต. 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลผู้บริหารและ
สมาชิก อบต. 

200,000 
อบต. 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จ านวนผู้ที่
ได้รับ
ประโยชน ์

การบริหารงานและ
การท างานมีประสิทธิ
ที่ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

126 โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิกสภา อบต.บา้นร่อม 
(กรณีครบวาระ  ตาย  หรือลาออก) 

เพื่อเตรียมการเพื่อการ
เลือกตั้งซ่อมนายก 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต. (กรณีครบวาระ  
ตาย  หรือลาออก) 

จัดการเลือกตั้งซ่อมนายก 
อบต. และสมาชิกสภา 
อบต. (กรณีครบวาระ  
ตาย  หรือลาออก) 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนครั้ง ด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายการ
เลือกตั้งอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



55 (ผ.01) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

127 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
เก้าอี้ส านักงาน 
เครื่องปริ๊น 
ตู้เหล็ก 2 บาน 
ชั้นเหล็กใส่เอกสาร 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
เครื่องพิมพ์ดีด 
ตู้เย็น 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 200,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
จัดหาตาม
ระเบียบฯ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

 

128 ครุภัณฑ์ส่วนโยธา 
กล้องถ่ายภาพนิง่ดิจิตอล  7,000 
เครื่องตบดิน  19,000 
เครื่องสูบน้ า   23,000 
กล้องระดับ  34,000 
หินเจียลม 
ไพเบอร ์
กล้องดิจิตอล 
สว่าน 3 ระบบ 
รอก  3  ตัน 
ประแจคอม้าตัวใหญ่ 
รถสามล้อเคร่ือง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา 60,000 
อบต. 

 - - จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
จัดหาตาม
ระเบียบฯ 

การช่วยเหลือปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ ไข 

ส่วนโยธา 

 

 

 

 



 
56 (ผ.01) 

ยุทธศาสตร์  6  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางที่  1    ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์  การเกษตรชีวภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์                      
                     ลดการใช้สารเคมี  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

129 ฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร 
 

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

-  50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

การเกษตรไดร้ับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

130 สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้าน
ร่อม 
1.การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์จ านวน 12 ครั้ง/ป ี
2.วัสดุอุปกรณ์ในการจดัท าข้อมูล งาน
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
3.กิจกรรมการผลิตพืชปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านร่อม 

-  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

การเกษตรไดร้ับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

131 รณรงค์ไมเ่ผาตอซัง 
กิจกรรม 
1.รณรงคไ์ม่เผาตอซังในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านร่อม 
2.อบรมการผลติน้ าหมักชีวภาพ และ
น้ าหมักที่ย่อยสลายตอซังข้าวในนา 

เพื่อถ่ายทอดการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านร่อม 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ท า
การเกษตร
แบบชีวภาพ 

การเกษตรไดร้ับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 

 


