
 
31 (ผ.01) 

บัญชีโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรอื   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ -ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1      ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน      แนวทางที่ 1  จัดหาบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

 หมู่ที่  1          
1 โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้า

สาธารณะจากบ้านนายสุชาติ            
ถึงโค้งป่าสัก 

เพื่อพัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภค 

ระยะทาง  500  เมตร  -  160,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ด าเนินการ
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

2 โครงการลงลูกรังไหล่ทางบริเวณ             
นานายกุ้งถึงโค้งป่าสัก 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
160 เมตร ลึก 0.80 เมตร  

-  170,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

3 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.              
หน้าอู่นายเชียร 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

กว้าง 3 เมตร ยาว  15  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  

-  - 35,600 
อบต. 

ระยะทางที่
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่  2          
4 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า

บริเวณ หมู่ท่ี  2 
เพื่อให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่
ท าให้น้ าท่วมขัง 

กว้าง  0.40 เมตร  ยาว  
0.50 เมตร  หนา  0.10 
เมตร 

-  17,000 
อบต. 

- จ านวนท่ี
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

 
 
 

32 (ผ.01) 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าบ้านนางพิมพ์  ทองดี
กันยา 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.03 เมตร ยาว 91 
เมตร ลึก 0.70 เมตร 
พร้อมร้ือพื้น คสล. เดิม 39 
เมตร  

-  100,000 
อบต. 

- จ านวนท่ี
ก่อสร้าง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

6 โครงการรางระบายน้ า คสล. จาก
บ้านนายละเอียด  แก้วโรจน์  ถึง
บ้านนางประทุม  เปรมปรี 
 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.03 เมตร  ยาว 35 
เมตร ลึก 0.70 เมตร  

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนท่ี
ก่อสร้าง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

7 โครงการซ่อมแซมถนนแยก
ทางเข้าวัดบ้านร่อมจากร้านนาง
ประเทือง  ระษารักษ์  ถึงวัด                 
บ้านร่อม 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ปูยาง AC (แอสฟัคติกคอ
นกรีต) กว้าง 3 เมตร ยาว 
143 เมตร  

-  - 214,500 
อบต. 

ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

8 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน 
คสล.เป็นแอสฟัคติค บริเวณป้อม
ต ารวจ ถึงทางเข้าโรงไก่นายสวัสด์ิ 
ลิ่มจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ปูยาง AC (แอสฟัคติกคอ
นกรีต) กว้าง 4 เมตร ยาว 
450 เมตร  

-  - 900,000 
อบต. 

ระยะทางที่
ปรับปรุง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

9 โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อผิว
จราจรถนนสายบ้านนายยนต์  
เกิดพุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก   

ตามแบบแปลน อบต. 
บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

33 (ผ 01) 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผดิชอบ 
2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 หมู่ที่  3          
10 โครงการเปลี่ยนท่อเมนพีวีซี

ประปาภายในต าบลบ้านร่อม  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อ
อุปโภคเพียงพอ 

ท่อ พีวีซี ช้ัน 13.5 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว  ยาว 
936 เมตร 

-  200,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
เปลี่ยนท่อ
เมนท์ตรง

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 



ตามท่ี
ก าหนด 

11 โครงการบ่อพักหน้าบ้านนาง
จ าเนียร  ไวสาวงษ์  พร้อม
เครื่องสูบน้ า 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ตามแบบแปลน อบต.บ้านร่อม -  100,000 
อบต. 

- จ านวนบ่อพัก
ที่จัดท าตรง

ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

12 โครงการติดต้ังเสาเหล็กติดไฟ
สปอตไลด์ 4 ทิศ จ านวน  1  
ต้น บริเวณแยกประตูน้ า           
บ้านร่อม 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ตามแบบแปลน อบต.บ้านร่อม -  200,000 
อบต. 

- จ านวนท่ี
ติดต้ังตรง

ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมี
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

13 โครงการซ่อมแซมฝาท่อพักน้ า
ในบริเวณ  หมู่ท่ี  3 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ขนาด 1.10 เมตร x 1.10 
จ านวน  11  ฝา   

-  - 143,000 
อบต. 

จ านวนที่
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณบ้านนางช้ัน  พิมลสุข 

เพื่อให้มีการระบายน้ าเสีย
ออกจากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ท่อ คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร 
ยาว  22 เมตร พร้อมคืนผิว
จราจร 

-  - 30,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

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

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

 หมู่ที่  4          
15 โครงการรื้อท่อระบายน้ าเดิม

และวางท่อระบายน้ าใหม่หน้า
บ้านนางส้มเกลี้ยง  ถึงบ้านนาย
ส ารวย   

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

ท่อ คสล.  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ านวน 190 
เมตร  

-  280,000  
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามที่
ก าหนด 

ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

ส่วนโยธา 

16 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิว
จราจรปักเสาพาดสายพร้อม
ขยายเขตประปาจากสวนนาง
ช้ัน  ถึงคลอง  24 ขวา  

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

กว้าง 3 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 0.05 
เมตร ท่อ พีวีซี ช้ัน 
13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 

-  200,000 
อบต. 

- จ านวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 



 2 น้ิว  
17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัค

ติคจากร้านค้าสหกรณ์ถึง
สะพานข้าม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

กว้าง 3 เมตร ยาว 
260 เมตร  

-  - 320,000 
อบต. 

ระยะ
ทางตรง
ตามที่
ก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะปักเสาพาดสายพร้อม
โคมไฟจากบ้านนายจ าปี ถึงโรง
ยามเก่า 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
เพื่อความสะดวกสบาย 

ระยะทาง 800 เมตร -  - 264,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามที่
ก าหนด 

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้เพื่อ
ความสะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

19 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิว 
จราจรจากบ้านนางร าพึง    
พุทธศรีระ  

เพื่อให้ประชาชน  ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก   

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.10 

เมตร  

-  - 25,000 
อบต. 

จ านวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีถนน
ใช้คมนาคมสะดวก  

ส่วนโยธา 

20 โครงการน้ าประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าสะอาดใช้             
ด่ืมกิน 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  50,000 
อบต. 

- จ านวนตรง
ตามที่
ก าหนด 

ประชาชนได้มีน้ า
สะอาดใช้ด่ืมกิน 

ส่วนโยธา 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

21 โครงการวางท่อระบายน้ าท้ิงบริเวณ
นานางสมลักษณ์  สนหอม 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขังไม่
เกิดผลเสียตามมา 

ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 7 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 1 บ่อ  

-  - 15,000 
 อบต. 

ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางแฉ่ง  สิตะยัง ถึงร้านค้าสหกรณ์ 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับ ใช้ในการคมนาคม
สะดวก   

กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

-  - 180,000 
อบต. 

ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

23 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า
ภายในหมู่ที่  4 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขังไม่
เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  10,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่
ปราศจากน้ าเน่า
เหม็นท่วมขัง  ไม่
เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

24 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังภายในหมู่ท่ี 4 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับ ใช้ในการคมนาคม

ถนนสายหนองจัน  หนอง
มะเกลือ นาตาหยง 

-  - 270,000 
อบต. 

ระยะ
ทางตรง

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ

ส่วนโยธา 



สะดวก   ตามที่
ก าหนด 

คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
คลอง 24 ขวา ฝั่งซ้ายจากโรงยาม
เก่าถึงสะพานบ้านเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับ ใช้ในการคมนาคม
สะดวก   

ตามแบบแปลน      
 อบต.บ้านร่อม 

-  - 2,000,000 
สนับสนุน 

ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
สะพานหมู่ท่ี 4 ถึงบ้านนางหลิง                     
จ านวน 1 ต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
ความสะดวกสบาย 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

- - - 8,000 
อบต. 

ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

 
36 (ผ.01) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

 หมู่ที่  5          
27 โครงการวางรางระบายน้ า

พร้อมตะแกรงหน้าบ้านนาง
ประชวน 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่ท า
ให้น้ าท่วมขังไม่เกิด
ผลเสียตามมา 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  

-  40,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

28 โครงการวางท่อ คสล. โคง้หน้า
บ้านนางบังอร 30 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจรเป็นถนนดินลาด
ด้วยลูกรังกว้าง 3 เมตร ท่อขนาด 
1 เมตร พร้อมบ่อพักฝาตะแกรง 
2 จุด และติดต้ังกระจกโคง้ 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่ท า
ให้น้ าท่วมขังไม่เกิด
ผลเสียตามมา 

ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
ยาว 30 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ลูกรัง
กว้าง 2.50 เมตร  

-  90,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเช้ือโรค 

ส่วนโยธา 

29 โครงการท าถนน คสล.           
หน้าบ้านนายด าเนิน ถึง            
อบต. โคกบ้านใหญ่ (หนองบัว) 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

-  100,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

ส่วนโยธา 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณโค้งบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และมีความ

ยาว 127 เมตร จ านวน 3 ต้น  -  35,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพื่อความ

ส่วนโยธา 



ผู้ใหญ่ดล ถึงหน้าบ้านนาง
ประชุม 

ปลอดภัยในชีวิต ตรงตามท่ี
ก าหนด 

สะดวกสบาย 

31 โครงการเปลี่ยนท่อประปาทั้ง
หมู่บ้านท่อ พีวีซี ขนาด 3 น้ิว  
พร้อมล้างแท้งค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดใช้ 

ตามแบบแปลน อบต. บ้านร่อม -  - 1,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดใช้ 

ส่วนโยธา 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

32 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักจากสวน
ผู้ใหญ่ดล พร้อมขยายผิวจราจรหน้า
บ้านนางมะลิ  โมราวงษ์                     
กว้าง 3 เมตร 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ าท่วมขังไม่
เกิดผลเสียตามมา 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

-  - 100,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง  
ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาด
สายหน้าบ้านนางบุญเสริมถึงบ้าน
นางบุญชู  เทียนชุบ และขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายบ้านนาย
ด าเนินถึงเขตติดต่อ อบต.โคกบ้าน
ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
ความสะดวกสบาย 

ยาว 409 เมตร จ านวน 
16 ต้น  

-  - 200,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทาง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพื่อความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบ
หลุมบ่อ (ภายในหมู่ที่ 5) 
-สายหนองกระด่ี ยาว 3,200 เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
-สายหนองไผ่ม่วง ยาว 570 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
-สายอดีตบ้านผู้ใหญ่สม ถึงนานาย
ปรีชา ระษารักษ์ ยาว 764 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
-สายนาตาศรี ถึงถนนสายโพธ์ิพระยา 
กว้าง 3 เมตร ยาว 840 เมตร 
-สายหนองบัว กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  

ตามแบบแปลน 
อบต.บ้านร่อม 

-  - 700,000 
อบต. 

จ านวน
ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้มีถนนใช้
ในการคมนาคมได้  

ส่วนโยธา 



-สายหมู่ที่ 5 ถึง หนองน่ิม ยาว 
1,240 เมตร กว้าง 3 เมตร 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

35 โครงการซ่อมแซม คสล. หน้าบ้านนาย
สมสัน กลิ่นเกสร ถึงนานายพิมพ์ ปัญญา 

เพ่ือให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ยาว 229 เมตร กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

-  - 55,000 
อบต. 

ระยะทางที่
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

36 โครงการท าท่อพร้อมได 3 แรง                
ท่อขนาด 8 น้ิว 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ าได้  
175 ลิตร  

-  - 80,000 
อบต. 

ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

37 โครงการสง่เสริมกลุ่มอาชีพศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอน
ส าโรงจากสะพานเหล็กถึงเขตติดต่อ             
ไผ่ขวาง  

เพ่ือให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 533             
หนา 0.15 ม.  

-  - 150,000 
อบต. 

 

ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
คมนาคมได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่ 6          
39 โครงการซ่อมแซมและขยายระบบ

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 
เพ่ือประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดใช้ 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  110,000 
อบต. 

- จ านวนที่
ซ่อมแซมตรง
ตรมที่ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

40 โครงการขุดลอกคูคลองสายที่ 1 สาย
โคกโพธ์ิ ถึงคลองปูนสายที่ 2 จากบ้าน
นายวงษ์  ระษารักษ์ ถึงบ้านนายพนม 
พุ่มวันเพ็ญ 

เพ่ือเกษตรกรได้เพ่ิม
ผลผลิตมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  300,000 
ของบ

สนับสนุน 

- ระยะทางที่ขุด
ลอกตรงตามท่ี
ก าหนด 

เกษตรกรได้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

41 โครงการเครื่องออกก าลงักายกลางแจ้ง
ฝั่งสระใต้ 

เพ่ือประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส่วนโยธา 

42 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์              
หมู่ 6 (ต่อจากของเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากลาน
อเนกประสงค ์

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  - - จ านวนพ้ืนที่
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
39  (ผ.01) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที ่



(ผลผลิตของโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

KPI ได้รับ 
 

รับผิดชอบ 

 หมู่ที่ 7          
43 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์   

จากบ้านนายจุมพร  รอดทุกข์  ถึงบ้าน
นายสุนทร  ปานผึ้ง  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  110,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ก่อสร้างตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
คมนาคมได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
จากบ้านนายสมเกียรติ  ถึงบ้าน                 
นางวันนา 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  300,000 
ของบ

สนับสนุน 

- จ านวนที่
ก่อสร้างตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
จากบ้านนายอนันต์ ถึงปั๊มผู้ใหญ่                
เปรมยุดา 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  - 55,000 
อบต. 

จ านวนที่
ก่อสร้างตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

46 โครงการซ่อมแซมฝาท่อรางระบายน้ า 
ภายในหมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  - 80,000 
อบต. 

จ านวนที่
ซ่อมแซมตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

47 โครงการเครื่องออกก าลงักายกลางแจ้ง เพ่ือประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ตามแบบแปลน อบต.               
บ้านร่อม 

-  - 50,000 
อบต. 

จ านวนตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่ 8          
48 โครงการวางรางระบายน้ าจากบ้านนาง

พัน  พรหมณี ถึง ท่อหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 
เพ่ือระบายน้ าเสียออก
จากชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 94 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 
0.50 เมตร  

-  110,000 
อบต. 

- ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ไม่มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ส่วนโยธา 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล              
บ้านร่อม ถึงบ้านนายจ ารูญคลองสุวรรณ ์

เพ่ือให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

-  250,000 
อบต. 

- ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนได้มีถนน
คมนาคมได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
สยาม ถึงบ้านนายฉลอง  โมราวงษ ์

เพ่ือให้ประชาชนได้  
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

-  300,000 
สนับสนุน 

- ระยะทางตรง
ตามท่ีก าหนด 

ประชาชนได้  คมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา 

 
40  (ผ.01) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ 
ได้รับ 

 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

51 โครงการขยายทางเบ่ียงถนน                 
สายสระใต้ 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีส าหรับใช้

วางท่อ คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

-  100,000 
งบ

- จ านวน
พื้นท่ี

มีถนนท่ีดีใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก  

ส่วนโยธา 



สัญจร   เมตร จ านวน 4 ช่วง  สนับสนุน ด าเนินการ
ตรงตามท่ี 
ก าหนด 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                   
ริมสระน้ าหน้าบ้านนางอมรา  ม่วงสี 

เพื่อให้ประชาชน  ได้มี
ถนนท่ีดีส าหรับใช้
สัญจร   

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

-  120,000 
อบต. 

- ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

มีถนนท่ีดีใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

53 โครงการซ่อมแซมท่อประปาบ้าน                   
นางยุพิน  มีกูล และบ้านนายบุญชู                     
ซอกงูเหลือม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคเพียงพอ 

ท่อ พีวีซี ช้ัน 13.5 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 
ยาว 64 เมตร  

-  15,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ตรงตาม
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
อุปโภคเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 หมู่ที่ 9          

54 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบา้น
นางถาวร  ดวงมณี 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 3  เมตร ยาว 176 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

  200,000 
อบต. 

- ระยะทางตรง
ตามที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

55 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณบ้าน
นายพินิจ  อาทิตเที่ยง 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่ท า
ให้น้ าท่วมขัง 

ท่อ คสล. เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.30 จ านวน 118 ท่อน บ่อ
พัก 11 บ่อ  

-  98,000 
อบต. 

- ระยะทางที่
ซ่อมแซมตรง
ตามที่ก าหนด 

การระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

56 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าเป็นราง
ระบายน้ าจากบ้านนางเฮง เพ็งจันทร์ ถึง
บ้านนายส าราญ  ศรีสวัสด์ิ 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชนไม่ท า
ให้น้ าท่วมขัง 

รื้อถอนท่อ คสล. เดิมยาว 30 
เมตร พร้อมท ารางระบายน้ า 
ยาว 30 เมตร กว้าง 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 
0.50 เมตร  

-  30,000 
อบต. 

- จ านวน
ระยะทางที่
ปรับปรุงตรง
ตามต้องการ 

การระบายน้ าเสียออก
จากชุมชนไม่ท าให้น้ า
ท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผดิชอบ 
2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปา ผิวดิน พร้อม
ติดต้ังระบบกรอกน้ าเพื่อบริโภค 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่ออุปโภค
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา ผิวดิน พร้อมติดต้ัง
ระบบกรอกน้ า 

-  6,000,000 
งบสนับสนุน 

6,000,000 
งบสนับสนุน 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ใช้อย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

58 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 3 หอ
ถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ทรงถ้วยแชมเปญ)  บาดาล
ขนาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่ออุปโภค
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,200,000 
งบสนับสนุน 

 1,200,000 
งบสนับสนุน 

1,200,000 
งบสนับสนุน 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ใช้อย่างเพียงพอ  

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 หอ เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,200,000  1,200,000 1,200,000 ประชาชนที่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ ส่วนโยธา 



ถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ทรงถ้วยแชมเปญ)  บาดาล
ขนาดใหญ ่

มีน้ าเพื่ออุปโภค
เพียงพอ 

งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน ได้รับ
ประโยชน์ 

ใช้อย่างเพียงพอ  

60 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1-9 เพื่อขยายประปา
ภายในต าบล
บ้านร่อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในต าบล
บ้านร่อม 

900,000 
งบสนับสนุน 

 900,000 
งบสนับสนุน 

900,000 
งบสนับสนุน 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช ้ 
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

61 โครงการขยายสะพานขา้มประตูน้ าต าบลบา้นร่อม เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ดีใช้ใน
การคมนาคม   

ขยายสะพานข้ามประตูน้ าต าบลบ้านร่อม 5,000,000 
งบสนับสนุน 

 5,000,000 
งบสนับสนุน 

5,000,000 
งบสนับสนุน 

ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนนที่
ดีใช้ในการ
คมนาคม 

ส่วนโยธา 

62 โครงการขุดลอกคูคลองสง่น้ าในต าบลบ้านร่อม เพ่ือเกษตรกรมี
น้ าท านา 

ขุดลอกคูคลอง จ านวน 1 สาย 500,000 
อบต. 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

คูคลองไม่ต้ืนเขิน
เกษตรกรมีน้ าท า
นา 

ส่วนโยธา 

63 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง
ชลประทานไปถึงหมู่ที่  5 

เพ่ือให้
ประชาชน  ได้มี
ถนนที่ดีใช้
คมนาคม  

ก่อสร้างถนนเลียบคันคลองชลประทานไป
ถึงหมู่ที่  5 

5,000,000 
งบสนับสนุน 

 5,000,000 
งบสนับสนุน 

5,000,000 
งบสนับสนุน 

ระยะ
ทางตรง
ตามที่
ก าหนด 

ประชาชนได้มี
ถนนที่ดีใช้ในการ
คมนาคม  

ส่วนโยธา 

64 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านร่อม – 
ดอนประดู่  

เพ่ือให้ได้มีถนน
ที่ดีส าหรับใช้
สัญจร   

ตามแบบแปลน 
อบต.บ้านร่อม 

-  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ระยะ
ทางตรง
ตามที่
ก าหนด 

ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้คมนาคม 
ได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

 
 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผดิชอบ 
2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
สายหนองบัว (ต่อจากของเดิม) 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนที่ดี
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
สายหนองบัว 

2,000,000 
ขอสนับสนุน 

 2,000,000 
ขอสนับสนุน 

2,000,000 
ขอสนับสนุน 

จ านวน
ระยะทาง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

66 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้ากิ่งเด่ียวจากแยก
สะพานบางตะไลถึงสามแยกอ่างทอง พร้อม
ด าเนินการก่อสร้างลูกระนาดลดระดับ
ความเร็ว 

เพื่อประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

ติดต้ังโคมไฟฟ้ากิ่งเด่ียวจากแยกสะพาน
บางตะไลถึงสามแยกอ่างทอง/ก่อสร้าง
ลูกระนาดลดความเร็ว 

-  5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

5,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

ระยะทาง
ติดต้ังตรง

ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 



67 โครงการติดต้ังกล้อง  CCTV  
 

เพื่อประชาชน
มีความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังกล้อง  CCTV  
 

2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

 2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

2,000,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวนจุด
ที่ติดต้ัง
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

68 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                  
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

เพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
ให้กับ
ประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

2,190,000 
ของบ

สนับสนุน 

 2,190,000 
ของบ

สนับสนุน 

2,190,000 
ของบ

สนับสนุน 

จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส่วนโยธา 

69 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าแบบสแตนเลส ขนาด
ความจุ 2,000 ลิตร ราคาต่อหน่วย 15,000 
บาท  หมู่ละ 2 ถัง  จ านวน 9 หมู่  

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
ให้กับประชาชน 

จัดซื้อถังเก็บน้ าแบบสแตนเลสขนาดความจุ 
2,000 ลิตร ราคาต่อหน่วย 15,000 บาท  
หมู่ละ 3 ถัง  จ านวน 9 หมู่  

270,000 
งบสนับสนุน 

 405,000 
งบสนับสนุน 

405,000 
งบสนับสนุน 

ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

70 โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน
ท่าเรือ 
 

เพ่ือผังเมืองรวมที่ได้
ก าหนดไว้เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ และทราบปัญหา 

ประเมินผลผังเมืองรวม
ชุมชนท่าเรือ 
 

50,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนพ้ืนที่
ที่ได้รับการ
ประเมิน 

ประชาชนได้มี
สภาพแวดล้อมในการอยู่
อาศัย ที่ดี 

ส่วนโยธา 

71 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นางเท้ียม  หมู่ท่ี 3  ถึง  หน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านร่อม 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
เสียออกจากชุมชน 

ท่อระบายน้ าขนาด 60 
พร้อมบ่อพัก 0.60   

420,000 
อบต. 

 - - ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ชุมชนน่าอยู่ปราศจาก
น้ าเน่าเหม็นท่วมขัง   

ส่วนโยธา 

72 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกก าลัง
กายในสวนสาธารณะหน้าท่ีท าการ 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ซ่อมแซมเครื่องออกก าลัง
กายให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ 

-  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ส่วนโยธา 

73 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ทดแทน 

ผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ทดแทน           

-  - - ประชาชนท่ี
ได้รับ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ส่วนโยธา 



 ถ่านหินและนิวเคลียร์ 
 

ประโยชน์ 

74 โครงการติดต้ังกระจกโค้งหมู่ท่ี  2 
จ านวน  1  จุด 
 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

75 โครงการติดต้ังกระจกโค้งหมู่ท่ี  4 
จ านวน  2  จุด 
  

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

8,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

 
44  (ผ.01) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

76 โครงการกระจกโค้งหมู่ท่ี  5               
จ านวน  9  จุด 
 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

36,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

77 โครงการกระจกโค้งหมู่ท่ี  7 จ านวน  
1  จุด โค้งบ้านนายเน่ือง  สนโสภณ 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

78 โครงการกระจกโค้งหมู่ท่ี  8 จ านวน  
1  จุด โค้งบ้านนายจุมพร  รอดทุกข์ 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

79 โครงการกระจกโค้งหมู่ท่ี  9  จ านวน  
1  จุดโค้งบ้านนายส าราญ  ศรีสวัสด์ิ 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

80 โครงการท าท่อลอดถนนบริเวณนา
นายชุมพล  รัตน์ห่วง  
ความยาวประมาณ 20 เมตร 

เพื่อระบายน้ าเสีย ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

 - - จ านวน/จุด 
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

81 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
คลุมลานเอนกประสงค์  

เพื่อก่อสร้างกันสาด
อาคารเอนกประสงค์ 

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

500,000 
อบจ. 

 - - ปริมาณงาน
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ี
อาคารเอนกประสงค์ 

ส่วนโยธา 



82 โครงการก่อสร้างเมรุแบบใช้น้ ามัน  เพื่อก่อสร้างเมรุเผาศพ
แบบใช้น้ ามัน 

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

2,000,000 
อบจ. 

 - - ปริมาณงาน
ตรงตามท่ี
ก าหนด 

มีเมรุท่ีได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
45  (ผ.01) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ           
วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก                  
ยาว 241 เมตร หมู่ท่ี 3 ถึงหมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ได้มีถนนท่ีดี
ส าหรับใช้สัญจร   

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

1,500,000 
อบต. 

 - - ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคม ได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

84 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัล         
ติกคอนกรีตปิดทับ  หมู่ท่ี 6,7,8,9 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 843 เมตร 

เพื่อให้ได้มีถนนท่ีดี
ส าหรับใช้สัญจร   

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

997,000 
อบต. 

 - - ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคม ได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

85 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลติกก
คอนกรีตปิดทับ   หมู่ท่ี 4                 
กว้าง 3 เมตร   ยาว 1,114 เมตร 

เพื่อให้ได้มีถนนท่ีดี
ส าหรับใช้สัญจร   

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

1,500,000 
อบต. 

 - - ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคม ได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

86 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลติก 
คอนกรีตปิดทับ  หมู่ท่ี 3,4                 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 259 เมตร 

เพื่อให้ได้มีถนนท่ีดี
ส าหรับใช้สัญจร   

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม 

500,000 
อบต. 

 - - ระยะ
ทางตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคม ได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

46  (ผ.01) 



ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพฒันาสังคม  
แนวทางที่  1   ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

87 โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานของต าบลบ้านร่อม 

เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

67,500 
อบต. 

 67,500 
อบต. 

67,500 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่
ดีและสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

88 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

เพ่ือด าเนินการควบคุม
โรคพิษสุนัขและคุม            
ก าเนินในสุนัขและแมว 

ด าเนินการควบคุมโรคพิษ
สุนัขและคุมก าเนินในสุนัข
และแมว 

-  10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
จากสัตว์ 

ส านักปลัด 

89 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุเคมี เช่น
ทรายอะเบท น้ ายาเคมีพ่น
ยุง ยาปราบศัตรูพืช และ
วัสดุเคมี 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเคมี เช่นทรายอะเบท 
น้ ายาเคมีพ่นยุง ยาปราบ
ศัตรูพืช และวัสดุเคมีอื่นๆ 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ส่วนการคลัง 

90 โครงการอุดหนุน สปสช.                
ต าบลบ้านร่อม 

เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน 

พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

60,000 
อบต. 

 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่
ดีและสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

91 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอท่าเรือ 

อุดหนุนอ าเภอท่าเรือเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม 

15,000 
อบต. 

 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สงเคราะหป์ระชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

92 โครงการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการของ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

ใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการของ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 

25,000 
อบต. 

 25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

จ านวนครั้งที่
ออกหน่วย 

ให้บริการประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

47  (ผ.01) 
แนวทางท่ี  2   ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 



93 โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียการสอนเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

85,000 
อบต. 

 85,000 
อบต. 

85,000 
อบต. 

เด็กที่ได้รับ
การพัฒนา
สื่อการสอน 

เด็กนักเรียนมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

94 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
ชุมชน วัดบ้านร่อม 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

25,000 
อบต. 

 25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

จ านวน
นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

95 โครงการทักษะการสื่อสาร                  
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

นักเรียนสามารถอ่าน
คล่องเขียนคล่องและคิด
ค านวณคล่อง 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม 

11,000 
อบต. 

 11,000 
อบต. 

11,000 
อบต. 

นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

96 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย               
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

เพื่อให้นักเรียนเล่นดนตรี
ไทยได้ 1 ชิ้น 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

นักเรียนเล่น
ดนตรีไทยได้ 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาดีย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

97 โครงการจัดหาวิทยากรท้องถ่ินที่สอนใน
วิชาชีพที่ขาดแคลน 
(ภาษาต่างประเทศ)                          
โรงเรียนวัดดอนประดู่ 

เพื่อการศึกษามีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

นักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ประดู่ 

50,000 
อบต. 

 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

นักเรียนที่
สอบได้ใน
ระดับ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

98 โครงการจัดหาวิทยากรท้องถ่ินที่สอนใน
วิชาชีพที่ขาดแคลน (ดนตรีไทย)    
โรงเรียนวัดดอนประดู่ 

เพื่อให้นักเรียนเล่นดนตรี
ไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 - 6 

16,000 
อบต. 

 16,000 
อบต. 

16,000 
อบต. 

นักเรียนสอบ
ได้ระดับ
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

99 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จ านวน  1  ตัว 

30,000 
อบต. 

 - - จ านวนที่ตรง
ตามความ
ต้องการ 

พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

100 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก  2  หลัง  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดเก็บสิ่งของในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อตู้เหล็กจ านวน  2  หลัง 10,000 
อบต. 

 - - จ านวนตรง
ตามความ
ต้องการ 

พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 

48  (ผ.01) 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับ 
 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

101 โครงการจัดซื้อตู้เย็นส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อตู้เย็นจ านวน  1  หลัง 6,000 
อบต. 

 - - จ านวนที่ตรง
ตามความ
ต้องการ 

พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 



102 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก 

เด็กในต าบลบ้านร่อม            
ทุกคน 

80,000 
อบต. 

 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กในต าบลบ้านร่อม
ได้รับความสนับสนุน
และความเอาใจใส่จาก
บุคคลรอบข้าง 

ส านักปลัด 

103 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
 

จ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
 

564,000 
อบต. 

 564,000 
อบต. 

564,000 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 

104 โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน            
วัดบ้านร่อม  และนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนประดู่  ในความดูแล 
ของ อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน  โรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม  และ
โรงเรียนวัดดอนประดู่ 
 

280,000 
อบต. 

 280,000 
อบต. 

280,000 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 

105 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบ้านร่อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอนประดู่  และโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริมนมโรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนประดู่โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม  และโรงเรียน
บ้านดอนประดู่ 

338,940 
อบต. 

 338,940 
อบต. 

338,940 
อบต. 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาร่างกายและ
สมอง 

ส านักปลัด 

 
 

49  (ผ.01) 
แนวทางที่  3  ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผดิชอบ 
2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

106 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน           
ยาเสพติดประจ าต าบลบ้านร่อม 

ประชาชนในต าบลมี
การป้องกันให้ห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล 

80,000 
อบต. 

 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่ 
ไม่ติด              
ยาเสพติด 

ประชาชนได้มิกิจกรรม
การกีฬาเพ่ือพัฒนาตน
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

107 โครงการวันสงกรานต์และ                      
วันผู้สูงอายุต าบลบ้านร่อม 

เพื่อตระหนักใน
ความส าคัญแก่

ผู้สูงอายุและประชาชน ใน
ต าบลบ้านร่อมทุกคน 

200,000 
อบต. 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่

ประชาชนตระหนักใน
ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด 



ผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

และสืบสานประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

108 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยอันงดงามให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในต าบล               
บ้านร่อม 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

109 โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล พ.ศ. 2559 
 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดต้ังจุดตรวจลด
อุบัติเหตุตามเทศกาล 

สนับสนุนงบประมาณใน
การต้ังจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

110 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อสนับสนุนการ
จัดต้ังจุดตรวจลด
อุบัติเหตุตามเทศกาล 

สนับสนุนงบประมาณใน
การต้ังจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

-  208,000 
อบต. 

208,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

111 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดต้ังจุดตรวจลด
อุบัติเหตุตามเทศกาล 

สนับสนุนงบประมาณใน
การต้ังจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 



112 โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว  อัคคีภัย  

ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ  

ป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัยต่างๆ  

300,000 
อบต. 

 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 

113 โครงการอุดหนุนอ าเภอท่าเรือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ            
ยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
ท่าเรือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอท่าเรือ 

อุดหนุนอ าเภอท่าเรือใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ท่าเรือ 

-  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวนท่ีมี
ท่ีได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

 
 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

114 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อรณรงค์และ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

ประชาชนและผู้ป่วยโรค
เอดส์ในต าบลบ้านร่อม 

-  50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนปลอดภัย
จากเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

115 โครงการให้ความรู้พัฒนาผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส          
ต าบลบ้านร่อม 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

จัดกิจกรรมโครงการมท่ี
เป็นประโยชน์ให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวน
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

116 โครงการพัฒนาเด็ก ครอบครัวและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็ก 
ครอบครัวและเยาวชน 

เด็ก ครอบครัวและ
เยาวชน 

-  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวน 
เยาวชนที่
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็ก ครอบครัวและ
เยาวชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

117 โครงการบ้านผู้ยากไร ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสร้างบ้านให้ผู้ขาด
ท่ีอยู่อาศัย 

ปลูกสร้างบ้านให้ผู้ขาดท่ี
อยู่อาศัยและยากจน  
จ านวน 1 หลัง 

-  120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

จ านวนผู้
ยากไร้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ได้มีท่ีอยู่อาศัย ส่วนโยธา 



 
 
 
 
 
 
 

52  ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่  3    ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ  
แนวทางที่  1  การพัฒนาอาชีพ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

118 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี                  
ในต าบลบ้านร่อม 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี
ในการพัฒนาศักยภาพ 

กลุ่มสตรีต าบลบ้านร่อม -  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จ านวนท่ีมี
รายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการพัฒนา
รายได้  มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

119 โครงการส่งเสริมใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกภายในจิตใจ
ให้ประชาชนใช้ชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนในต าบล              
บ้านร่อม 

50,000
อบต. 

 50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับปฏิบัติ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีการออม
และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

120 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP  
ของต าบลบ้านร่อม  ในการปรับปรุง
อาคารผลิตสินค้า  OTOP 

เพื่อพัฒนาสินค้า 
OTOP  ให้ดียิ่งข้ึน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP 

-  90,000 
อบต. 

90,000
อบต. 

จ านวนกลุ่ม 
Otop ท่ีมี

รายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการพัฒนา
รายได้  มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 
 

53  ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที่  4    ด้านการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ  
รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

121 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนต าบลบ้านร่อม -  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชนที่
ด าเนินการ
คัดแยกขยะ 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

122 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ถังขยะ 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
ของ อบต.บ้านร่อม 

35,000 
อบต. 

 35,000 
อบต. 

35,000 
อบต. 

จ านวนตรง
ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส่วนโยธา 

123 โครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 

-  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

124 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวันเฉลิม                 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบล
บ้านร่อม 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวนพ้ืนที่
ที่ได้

ปรับปรุง 

ประชาชนได้อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 54  ผ.01 
ยุทธศาสตร์  5  ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่  1  การพัฒนางานบริการประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

125 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อต้องการทราบ
ความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ
ประชาชน 

ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของประชาชน 

10,000 
อบต. 

 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเกิดความ
พึงพอใจ 

สามารถสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้ 

ส านักปลัด 

126 โครงการองค์การบริหารส่วน                   
ต าบลสัญจร 

เพื่อออกหน่วยรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน  และ
ให้บริการประชาชน 

ประชุมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน        
ท้ัง  9  หมู่บ้าน 

20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับการ
บริการจากอบต. 
สามารถแสดงความ
คิดเห็นบอกกล่าว
ปัญหาต่างๆ  ได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 ผ.01 

แนวทางที่  2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

127 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอท่าเรือ  ประจ าปี
งบประมาณ  2559 

โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารหรือการ
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอท่าเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ  
2559 

ประชาชนต าบลบ้านร่อม 30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ

ประโยชน์
จากข้อมูล
ข่าวสาร 

สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานท าให้
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 (ผ.01) 

แนวทางที่  3  เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 



128 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม)  

เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว  

ประชาชนต าบลบ้านร่อม 40,000 
อบต. 

 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลาบปลื้มใจในพระ
มาหากรุณาธิคุณใน
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

129 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)  

เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว  

ประชาชนต าบลบ้านร่อม 20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลาบปลื้มใจในพระ
มาหากรุณาธิคุณใน
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

130 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา               
มรดกโลก 

เพื่อเชิดชูสืบสาน
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานอันเป็น
มรดกโลก 

ประชาชนในต าบล              
บ้านร่อมและท่ัวไป 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

เพื่อเชิดชูสืบสาน
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานอันเป็น
มรดกโลก 

ส านักปลัด 

131 โครงการพลเมืองดีวิถีไทย 
 
 

เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลบ้านร่อม -  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต  มีความ
รักความสามัคคี
ปรองดอง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

57 (ผ.01) 
แนวทางที่  4  การบริหารงาน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

132 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน 
จ านวน  2  หลัง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชนมีความ

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000 
อบต. 

 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จ านวน
ครุภัณฑ์ท่ี
จัดหาตาม

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

 



สะดวกรวดเร็ว ระเบียบฯ 
133 โครงการจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด แบบ

มือถือ  ขนาด 5 น้ิว  ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา 5,500 
อบต. 

 5,500 
อบต. 

5,500 
อบต. 

จ านวน
ครุภัณฑ์ท่ี
จัดหาตาม
ระเบียบฯ 

การช่วยเหลือปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ ไข 

ส่วนโยธา 

134 โครงการจัดซื้อเลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้า 
ขนาด 16 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา 5,000 
อบต. 

 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

จ านวน
ครุภัณฑ์ท่ี
จัดหาตาม
ระเบียบฯ 

การช่วยเหลือปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ ไข 

ส่วนโยธา 

135 โครงการจัดซื้อเข็มขัดเซฟต้ี  แบบ
ปีนเสาไฟฟ้า  จ านวน  1  อัน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา 5,000 
อบต. 

 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

จ านวน
ครุภัณฑ์ท่ี
จัดหาตาม
ระเบียบฯ 

การช่วยเหลือปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ ไข 

ส่วนโยธา 

 
 

58 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์  6  ด้านการพฒันาด้านการเกษตร 
แนวทางที่  1    ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์  การเกษตรชีวภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์                      
                     ลดการใช้สารเคมี  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพษิ  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

136 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร 
 

เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

-  50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การเกษตรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

137 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล              
บ้านร่อม 
1.การประชุมคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านร่อม 

-  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การเกษตรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 



ศูนย์จ านวน 12 ครั้ง/ปี 
2.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าข้อมูล งาน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
3.กิจกรรมการผลิตพืชปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

138 โครงการรณรงค์ไม่เผาตอซัง 
กิจกรรม 
1.รณรงค์ไม่เผาตอซังในเขตพ้ืนที่ต าบล
บ้านร่อม 
2.อบรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และ
น้ าหมักที่ย่อยสลายตอซังข้าวในนา 

เพ่ือถ่ายทอดการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรในต าบลบ้านร่อม -  30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกร           
ที่ท า
การเกษตร
แบบชีวภาพ 

การเกษตรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 
59 (ผ.01) 

 
  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลทีค่าดว่าจะ 

ได้รบั 
 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

139 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพ่ือถ่ายทอดการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรในต าบลบ้านร่อม 20,000 
อบต. 

 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จ านวน
เกษตรกร  
ที่ท า
การเกษตร
แบบชีวภาพ 

การเกษตรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 



 

 


