
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



               ผ  01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1)ยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรอินทรีย 

  1.1แผนงานการเกษตร 

 

 

5 

 

 

50,000 

 

 

5 

 

 

50,000 

 

 

5 

 

 

50,000 

 

 

5 

 

 

50,000 

 

 

5 

 

 

50,000 

 

 

20 

 

 

250,000 

รวม 5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 20 250,000 

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

  1.1แผนงานบริหารท่ัวงานไป 

2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 8 100,000 

รวม 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 8 100,000 

3)ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ใหมั่นคง 

  1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.2แผนงานการศึกษา 

  1.3แผนงานสาธารณสุข 

  1.4แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

12 

1 

1 

1 

 

 

120,000 

2,332,000 

180,000 

50,000 

 

 

12 

1 

1 

1 

 

 

120,000 

2,332,000 

180,000 

50,000 

 

 

12 

1 

1 

1 

 

 

120,000 

2,332,000 

180,000 

50,000 

 

 

12 

1 

1 

1 

 

 

120,000 

2,332,000 

180,000 

50,000 

 

 

12 

1 

1 

1 

 

 

120,000 

2,332,000 

180,000 

50,000 

 

 

48 

4 

4 

4 

 

 

600,000 

11,660,000 

900,000 

250,000 

รวม 15 2,682,000 15 2,682,000 15 2,682,000 15 2,682,000 15 2,682,000 60 13,410,000 

4)ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมปิญญา

ทองถ่ิน 

  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

8 

 

 

80,000 

 

 

8 

 

 

80,000 

 

 

8 

 

 

80,000 

 

 

8 

 

 

80,000 

 

 

8 

 

 

80,000 

 

 

32 

 

 

400,000 

รวม 8 80,000 8 80,000 8 80,000 8 80,000 8 80,000 32 400,000 

5)ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

97 

 

 

9,700,000 

 

 

97 

 

 

9,700,000 

 

 

97 

 

 

56,489,300 

 

 

97 

 

 

56,489,300 

 

 

97 

 

 

56,489,300 

 

 

388 

 

 

188,867,900 

รวม 97 9,700,000 97 9,700,000 97 56,489,300 97 56,489,300 97 56,489,300 388 188,867,900 
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ผ  01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6)ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตอยาง

ย่ังยืน 

  1.1  แผนงานการศึกษา 

 

 

 

34 

 

 

 

15,139,300 

 

 

 

34 

 

 

 

15,139,300 

 

 

 

34 

 

 

 

15,139,300 

 

 

 

34 

 

 

 

15,139,300 

 

 

 

34 

 

 

 

15,139,300 

 

 

 

136 

 

 

 

75,696,500 

รวม 34 15,139,300 34 15,139,300 34 15,139,300 34 15,139,300 34 15,139,300 136 75,696,500 

7)ยุทธศาสตรการสนับสนุนให

ความรูในอุตสาหกรรมเหมื่อง

แรโปรแตช 

  1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

 

2 

 

 

 

28,500,000 

 

 

 

2 

 

 

 

500,000 

 

 

 

2 

 

 

 

1,500,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

30,500,000 

รวม 2 28,500,000 2 500,000 2 1,500,000 - - - - 6 30,500,000 

8)ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการ

สนับสนุนใหความรูใน

อุตสาหกรรมเหมื่องแรโปรแตช 

  1.1  แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000 

 

 

 

8 

 

 

 

500,000 

รวม 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 500,000 

รวม 165 53,271,300 165 28,271,300 165 76,060,600 163 76,060,600 163 76,060,600 658 309,724,400 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3  การพัฒนาการและขีดความสามารถดานเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั 

(kpi) 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมใหความรู

เกษตรอินทรียใหแก

เกษตรกร 

 

เพื่อใหเกษตรกรในตําบล

บานตาล จาํนวน 12 

หมูบาน มีความรูเร่ืองการใช

ปุยอินทรียอยางถกูตอง และ

มีประสิทธิภาพ 

จัดการอบรม ความรูเร่ือง

ประโยชน และการใชปุยอินทรีย

แกเกษตรทุกครัวเรือน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เกษตรกรมีความรูใน

การใชเกษตรอินทรีย

และลดการใชปุยเคมี

เพิ่มขึ้น รอยละ 80 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

2 โครงการเสริมสรางอาชีพ

เกษตรอินทรีย 

เพื่อใหเกษตรกรในตําบล

บานตาล จาํนวน 12 

หมูบานไดรับการสงเสริมการ

สรางรายไดจากเกษตร

อินทรีย 

สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดซ้ือปุยอินทรีย และพันธุพืช

ใหแกเกษตรกร  แกเกษตรกร ทั้ง 

12 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการสนับ สนุ

นงบประมาณ 

สํานักปลัด 

อบต. 

3 

 

โครงการสงเสริม

การตลาดผล ผลิตเกษตร

อินทรีย 

เพื่อใหเกษตรกรในตําบล

บานตาล จาํนวน 12 

หมูบาน ไดรับความรูดาน

การตลาดจากผลผลิตเกษตร

อินทรีย 

สนับสนุนงบประมาณการจัดต้ัง

ตลาดกลางสินคาเกษตรอินทรีย

ภายในตําบลบานตาล จํานวน 1 

แหง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เกษตรกรมีความรูเร่ือง

การตลาดเกษตรอิน 

ทรียและสามารถเสนอ

ผลผลิตไดเพิ่มขึ้น  

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

4 โครงการกอสราง

โรงงานผลิตปุยอินทรีย 

และปุยน้าํ 

เพื่อใหเกษตรกรในตําบล

บานตาลและตําบลใกลเคียง 

มีโรงงานผลิตปุยอินทรีย  

-สนับสนุนการกอต้ังโรงงาน ผลิต

ปุยอินทรียและปุยน้าํชีว ภาพ 

ระดับตําบล จาํนวน 1 แหง 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

เกษตรกรมีความรูเร่ือง

การตลาดเกษตรอินทรีย

และสามารถเสนอ

ผลผลิตไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

5 โครงการสงเสริมการทําปุย

อินทรียชีวภาพ 

 

เพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดแก

เกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรในตําบล

บานตาล จํานวน 12 หมู  บานทํา

ปุยอินทรียชีวภาพใชเอง 

จัดต้ังโรงงานผลิตปุยอินทรีย

ชีวภาพในหมูที่ 7 ตามแบบอบต. 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เกษตรกรมีความรูเรื่อง

การตลาดเกษตรอินทรียและ

สามารถเสนอผลผลิตได

เพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

รวม 5  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน

งบประมาณสงเสรมิ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

ใหแกประชาชน 

 

เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลบานตาล จํานวน 

100  ครัวเรือน  มี

อาชีพจากภูมิปญญา

ของตนเอง โดยการ

สนับสนุนงบประมาณใน

การตอยอดตาม

โครงการกระตุน

เศรษฐกิจ 

จัดสรรงบประมาณใหแก

กลุมอาชีพในแตละกลุม

อาชีพ จํานวน 12 หมูบาน 

 

10,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 ประชาชนใน

ตําบลบาน

ตาล 

 

 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

 

 

 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

 

 

 

 

2 โครงการอบรม

ถายทอดความรูภูมิ

ปญญาทองถ่ินแก

เยาวชนรุนหลัง 

 

เพ่ือใหเยาวชนรุนหลัง 

จํานวน  60 คน ไดรับ

ความรูและความ

ภาคภูมิใจในภูมิปญญา

ทองถ่ิน และไมใหสญู

หายไป 

จัดอบรมใหแกเยาวชน 

จํานวน  200  คน ไดรับ

ความรู และสามารถสราง

อาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 ประชาชนใน

ตําบลบาน

ตาล 

 

เยาวชนไดรับ

ความรูและ

สามารถถายทอด

ภูมิปญญาทองถ่ิน

ได รอยละ 70 

 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

รวม 2  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 

 

 



85 

ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศษฐกิจใหมั่นคง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา      
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
1 โครงการอบรมอาชีพ และ

ศึกษาดูงาน ใหแก สมาชกิ 

อบต. พนกังาน ลูกจาง และ

ประชาชนในทองถิน่ 

เพ่ือใหกลุมอาชีพตางๆ จํา- 

นวน 12 หมู บานมกีารอบรม

เพ่ิมทกัษะ และศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในแกกลุม

อาชีพ 

- จัดการอบรมเพ่ิมทกัษะ และศึกษา

ดูงานใหแกกลุมอาชีพในทองถิน่  

10,000 

 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

 

ใหกลุมอาชีพตางๆมี

ความรูและทกัษะเพ่ิมขึน้

รอยละ 80 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

2 โครงการสงเสริมอาชีพใหแก

ผูมีรายไดนอย และเกษตรกร

หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

เพ่ือใหกลุมอาชีพตางๆจํานวน 

12 หมูบาน  มอีาชีพ และ

รายไดหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

พ้ืนที่ตําบลบานตาลทั้งหมด  12  

หมูบาน 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ใหกลุมอาชีพตางๆมี

ความรูและทกัษะเพ่ิมขึน้

รอยละ 80 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

3 โครงการจัดสรรงบประมาณ

ใหแกกลุมอาชีพตางๆ 

เพ่ือใหกลุมอาชีพตางๆจํานวน

12 หมูบาน มีอา ชีพ และ

รายไดหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

พ้ืนที่ตําบลบานตาลทั้งหมด  12  

หมูบาน 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ใหกลุมอาชีพตางๆมี

ความรูและทกัษะเพ่ิมขึน้

รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

4 โครงการจัดตั้งรานคาชุมชน เพ่ือใหประชาชนในตําบล 

จํานวน  12 แหง มีรานคา

ชุมชน  

-จัดสรรงบประมาณกอสรางรานคา

ชุมชน ใหแกประชาชนในตําบล เพ่ือ

ประโยชนของประชาชน 

10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ประชาชนสามารถลดคา

ใช จายในการซ้ือสินคา

อุปโภค-บริโภค ลดลงรอย

ละ 60 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

5 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ

พืช เชน ขาวหอมมะลิ 

เพ่ือใหเกษตรกรในตําบลบาน

ตาลมีเมล็ดพันธุพืช  

ใหเกษตรในตําบลบานตาลมีผลผลิต

เพ่ิมขึน้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น

อยางมั่นคง รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

6 โครงการสงเสริมการเล้ียง

ปลาในบอซีเมนต 

เพ่ือใหเกษตรกรในตําบลบาน

ตาล มีอาชีพเสรมิ ในการเล้ียง

ปลา  

จัดสรรงบประมาณกอสรางบอ

ซีเมนต ขนาด กวาง 1.60 ม. ยาว 2 

ม. สูง 0.80 ม. จํานวน 60 บอ 

สนบัสนุนงบประมาณ 

10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น

อยางมั่นคง รอยละ 80 

 

สํานักปลัด 

อบต. 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนกิจ 

กรรมหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เพื่อใหกลุมสตรีมีอาชีพ

เสริมและมีรายไดเพิ่มขึ้น

ภายในตําบลบานตาล 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ใหกลุมอาชีพตางๆมี

ความรูและทักษะ

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

8 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน 

-เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี

กิจกรรมรวมกันทาํใน

หมูบาน 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ใหกลุมอาชีพตาง ๆมี

ความรูและทักษะ

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

9 โครงการสงเสริมการปลูก

ผักปลอดสารพิษ 

- เพื่อใหประชาชนในตําบล

อาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น 

-เกษตรกรใชสารเคมีปอง 

กันกําจัดศัตรูพืชอยาถกูตอง 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 10,000 10,000 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ใหกลุมอาชีพตาง ๆมี

ความรูและทักษะ

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

10 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพออยโรงงาน 

-มีออยพันธุดีในทองถิ่นและ

ทําใหออยมีผลผลิตดีขึ้น 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ประชาชนสามารถลด

คาใช จายในการซ้ือ

สินคาอุปโภค-บริโภค 

ลดลงรอยละ 60 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

11 โครงการปลูกผักสวนครัว

ชุมชนเพื่อการยังชีพ 

-ลดคาใชจายเสริมรายไดใน

ครอบครัว 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 10,000 

 

10,000 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นอยางมั่นคง รอย

ละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

12 โครงการตกแตงหนาบาน

สวย  ร่ัวกินไดตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อใหพื้นที่ในตําบลเกิด

ความสวยงามในตําบล 

พื้นที่เขตตําบลบานตาล 10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นอยางมั่นคง รอย

ละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

รวม 12  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการฟนฟูวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

เพื่อใหประชาชนในตําบล 

จํานวน 12 หมูบาน อนุรักษ

วัฒนธรรมจารีตประเพณี

ของตนเองใหอยูสืบไป 

- จัดสงเสริมและสนับสนุน

งบประมาณในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นใหอยู

สืบไป เชนงบประมาณแหเทียน

เขาพรรษา สงกรานต ลอยกระทง 

ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

 

 

วัฒนธรรมทองถิ่น

สามารถอยูยั่งยืน 

รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

 

 

 

2 โครงการจัดงานประเพณี

ไทย และทํานบุํารุงศาสนา 

เพื่อใหประชาชนในตําบล 

จํานวน 12 หมูบาน รักษา

ประเพณี และการทํานุบํารุง

ศาสนาของทองถิ่นใหอยู

สืบไป 

- สงเสริมศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น

และปรับปรุงซอมแซมศูนย

วัฒนธรรม 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ประเพณี และศาสนา 

สามารถดํารงสืบไป 

รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

3 โครงการรณรงคการกําจัด

ขยะใหถกูวธิ ี

เพื่อใหประชาชนในตําบล 

จํานวน 12 หมูบาน เขาใจ

ในการรักษาความสะอาด

ของบานเมืองอยางถกูวธิ ี

จัดอบรม และจัดสรรงบประมาณ 

ในการซ้ือถังขยะ และจัดหา

เตาเผาขยะ  คาจางคนงานเก็บ

ขยะ และคาเหมารถขนขยะ เพือ่

การกําจัดขยะที่ถูกวิธีและการ

รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ประชาชนมีความรูใน

การกําจัดขยะอยาง

ถูกวธิีเพิ่มขึ้น รอยละ 

80 

สํานักปลัด 

อบต. 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียภายใน

ตําบล 

 

เพื่อใหประชาชนในตําบล  

มีสถานที่กําจัดขยะเพือ่

รองรับสังคมเมืองที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

-เพื่อจัดหาสถานที่ทิ้งขยะภายใน

ตําบล 

-เพื่อจัดหารถเก็บขยะในการ

จัดการส่ิงปฏิกูล 

3,000,000 

 

 

3,000,000 

 

 

 

3,000,000 

 

 

 

3,000,000 

 

 

 

3,000,000 

 

 

 

ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ประชาชนในตําบลบาน

ตาลมีที่รับรับขยะ เพื่อ

รองรับขยะที่จะเพิ่ม

ปริมาณขึ้น รอยละ 80 

สํานักปลัด 

อบต. 

5 โครงการปลูกปาชุมชน 

เพื่อทํานุบํารุง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหประชาชนในตําบล มี

การรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติในทองถิ่น 

จัดสรรงบประมาณในการปลูกปา 

เพื่อทํานุบํารุงทรัพยากรธรรมชาติ  

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

ประชาชนในตําบลบาน

ตาลมีทรัพยากรปาไม

เพิ่มขึ้น รอยละ 70 

สํานักปลัด 

อบต. 

6 โครงการปลูกปาสองขาง

ทาง 

 

เพื่อใหประชาชนในตําบล 

ไดปลูกตนไมทดแทนให

เพิ่มขึ้น และเปนการรักษา

ภูมิทัศนของตําบล 

จัดสรรงบประมาณในการปลูกปา

สองขางทาง  ทั้ง 10  หมูบาน 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

ประชาชนในตําบลบาน

ตาลมีทัศนียภาพที่ดีเพิ่ม 

ขึ้น  รอยละ 80 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

7 โครงการอบรมการรักษา

ส่ิงแวดลอมแกเยาวชน 

เพื่อใหเยาวชน จาํนวน 100 

คน มีความรูในการรักษา

สภาพแวดลอม 

จัดฝกอบรมแกเยาวชนใหความรู

ในการปลูกจิตสํานกึในการรักษา

ส่ิงแวดลอม 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เยาวชนในตําบลบานตาล

มีจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอม เพิ่มขึ้น 70 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

8 โครงการสง เสริมการสืบ

ทอดภูมิปญญาหลอเทียน  

และสืบสานประเพณีแห

เทียนเขาพรรษา 

-เพื่อใหเด็ก  เยาวชนและ

ประชาชนไดศึกษาเรียนรู

การสืบทอดภูมปิญญาการ

หลอเทียน 

สนับสนุนอําเภอบาํเหน็จณรงค 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนใน

ตําบลบานตาล 

 

เยาวชนในตําบลบานตาล

มีจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอม เพิ่มขึ้น 70 

 

สํานักปลัด 

อบต. 

 

รวม 8  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่ 1            

1 โครงการทํารางระบายน้าํ

ในหมูบานจากบานกํานัน

ถึงบานยายลอย 

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 

ลาดยางเสนทาง ชนบท

(304) เชื่อมตอถนนหนา 

อบต.บานตาล  พรอมราง

ระบายน้าํ 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว  2,000  

เมตร  พรอมกับทาํรางระบายน้ํา 

- - - 6,000,000 6,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการถนนคอนกรีต 

จากแยกบาน ด.ต.อวยชัย-

ถนนสุรนารายณ(คารแคร)  

ม.1 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสราง ถนน คสล.กวาง 4 

เมตร ยาว 250เมตร 

- - 3,000,000 

 

3,000,000 

 

1,000,000 ประชาชน รอย

ละ 80 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการถนนคอนกรีต 

ซอยบานนางภัทรวดี ม.1 

เชื่อมตอ  ม. 11 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสราง ถนน คสล.กวาง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 500,000 

 

300,000 

 

500,000 ประชาชน รอย

ละ 80 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการซอมสราง ถนน  

คสล.สายกลางบานกาํนัน-

ประปา  ม.1 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสราง ถนน คสล.กวาง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 ลานออกกําลังกายพรอม

อุปกรณออกกําลังกาย  

ศาลาประชาคม  ม.1-12 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่ออกกําลังกาย 

ลานกีฬาพรอมอปุกรณออกกําลัง

กาย  ภายในตําบลบานตาล 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูท่ี 1            

7 โครงการลงถนนลูกรังหนา

เสน  รร.บางอําพันธ-เสน

คารแคร 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือลงถนนลูกรัง.กวาง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการลงถนนลูกรังหนา

เสน  บอขยะถึงถนนสุร

นารายณ (เสนขางรั้ว ร.ร.หัว

ทะเล) 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือลงถนนลูกรัง.กวาง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 ขยายเขตไฟฟาเขาซอยตางๆ เพ่ือขยายเขตไฟฟาเขาซอยตางๆ  

ภายในตําบลบานตาล 

หมูที่ 1-12 ภายในตําบลบานตาล - - 250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

ขยายเขตไฟฟาของ

ระยะทางถนนใน

หมูบาน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการลงถนนลูกรังหนา

เสนขางรานญี่ปุน(รดามณีรี

สอร)จากถนนสุรนารายณ 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือลงถนนลูกรัง.กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการวางทอระบายน้ําลง

บอประมง 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในเขต

พ้ืนที ่

หมูที่ 1 บานหัวบึง - - 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชน หมู บานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการทําถนนลูกรังสาย

ประปาเชื่อมถนนสาย 205 เสน

คารแคร 

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 1 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- ประชาชน รอยละ 80 

ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

13 

 

 

โครงการขุดลอกบึง  หมูที่  1 เพ่ือแกปญหาภัยแลง   จุดที่(1)ขนาดกวาง 36 ม. ยาว 80 ม. 

ลึก 1.50 ม.  ปริมาตรการขุดดิน  

4,320 ลบ.ม.  

 จุดที่(2)ขนาดกวาง 13 ม. ยาว 9 ม. 

ลึก 1.00 ม.  ปริมาตรการขุดดิน  

111 ลบ.ม. ตามแบบที่  อบต.

กําหนด 

- 160,000 - - - ประชาชน รอยละ 80 

ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 หมูที่ 2           

1 โครงการลงลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร จากสะพานสูง-บานหนอง

ยายบุตร  ม.9 

ลงลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ -

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการลงลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร สายนาตามา-หนองตะใก 

ลงลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการลงลูกรังเขาสูพ้ืนทีก่ารเกษตร 

โนนบานเกา-ระเริงเกตุเชือ่มบานขาม 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง คสล. บานทาศาลาเชื่อม

บานหนองลูกชาง  ตําบลบานขาม 
เพื่อแกไขปญหา

จราจรและปรับปรุง

ถนนใหมีมาตราฐาน 

กวาง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบร ิการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สะพานสูง-ทํานบใต 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางฝายรูปตัว uทํานบบาน

เกา 

เพ่ือกอสรางฝาย กวาง 25 เมตร ลึก 3 เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางฝายรูปตัว uทํานบนา

เหมืองเขาทุงลุยลาย 

เพ่ือกอสรางฝาย กวาง 25 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรด   กอสรางบลอคคอนเวิรด   จํานวน  2  ชองขนาดทอ  

1.80x1.80 

กวาง  5  เมตร  ยาว  4  เมตร  

ตามมาตรฐาน  อบตกําหนด 

- 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงกอสรางถนน  คสล.  

เชื่อมระหวางบานทาศาลา-

บานหนองยายบุตร  ม.2 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสราง ถนน คสล.กวาง 

4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการยกรองพูนดินลง

ลูกรัง-พื้นที่ปาสาธารณะ

หนองตะไก  ม.2 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 4 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- 

 

- 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการยกรองพูนดินลง

ลูกรัง ม.2 

ถึง ม.3 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 4 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการเสริมคันดิน  ม. 2  

ม.11 ม. 1 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือเสริมคันดินในพ้ืนที่  หมูที่ 2  

หมูที่  11 หมูที่  1 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

13 

 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานนายเสวงสมบัติ  

หมูที่  2 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 

3-4 เมตร ยาว 100 เมตร  

ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานนายชออน  หมูที่  2 
เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 

3-4 เมตร ยาว 100 เมตร 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

15 โครงการซอมแซมถนน  

คสล. ภายใน  ตําบลบาน

ตาล  หมูที ่1-12 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 

3-4 เมตร ยาว 400 เมตร 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

16 โครงการซอมแซมเสียง

ตามสาย 

เพื่อใหมีการประชาสัมพันธที่ดี

ภายในตําบลบานตาล 

ภายในตําบลบานตาล - 

 

- 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
17 โครงการทาํเหมอืงดาด

คอนกรีตขางวัดทิศตะวนัตก 

ขุดลอกเหมือ่ง กวาง  3  เมตร  ลึก 1.5  ม.  

ยาว  225  เมตร  ตามแบบ 

อบต.กําหนด 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

18 โครงการทําที่ปด-เปดน้ํา  คลอง

ไผงาม 

เพ่ือใหไมเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนที่บาน

ทาศาลา 

จํานวน  1  แหง 

 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

19 โครงการซอมแซมถนน  คสล.  

ภายในหมูบาน  เปนบางชวง

บางตอน 

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 3-

4 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

20 โครงการทําถนน คสล. สาย

หนาบานนางขวัญเรือนเขาวัด

ทาศาลา 

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 3-

4 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

 หมูท่ี  3           

1 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายหนาบานครูถนอม  
เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 

4 เมตร ยาว 180 เมตร ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- 226,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการลงลูกรังภายในหมูบาน

และพ้ืนที่การเกษตร 
เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 4 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการลงลูกรังหนา รร.เกาไป

บานทาศาลา 
เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการลงลูกรังสายบานตา

ลองลงไปทุง ม.3 
เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 3

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
5 โครงการลอกคลองพรอมลง

ลูกรังถนนสายคลองจิกนอกฝง

ซาย ขวา  หมูท่ี  3 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 3 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการลงลูกรังพรอมวาง

ทอ  เสนไรนางปราณี  หมูที่  

3 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 4 

เมตร ยาว 500 เมตรขนาดทอ 

0.40 ม.จํานวน 5  ทอน 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการลงลูกรังพรอมวาง

ทอ  เสนนานายละหลึบ  หมู

ที่  3 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการลงลูกรังเสนแยกโรง

เหลา หมูที ่ 3 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูท่ี  4           

9 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ซอยบานนางมาลัย 

กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อกอสรางรางรายน้าํ ยาว 

180 เมตร  ขนาด 0.30x0.30 

หมูที่ 4 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการลงลูกรังเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร บางชวงบางตอน 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนทีก่ารเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 3 

เมตร ยาว 500 เมตรหมูที่ 4 

 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 
ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางจากเสน 205 

เขาสูบานตาลหมูที4่ 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

500,000 

 
ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการขุดลอกรางระบาย

น้ําภายในพ้ืนที่  หมูที่  4 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง เพ่ือซอมแซมและขุดลอกราง

ระบายน้ํา 

- - 

 

50,000 50,000 50,000 ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

 



95 

ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
13 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ซอยบานนางพยอง  ม.4 

กอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือกอสรางรางน้ํา ยาว 190 

เมตร ขนาด 0.30x0.30 ม. หมูที ่

4 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ซอยบานนางล้ิม  ม.4 

กอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือกอสรางรางรายน้ํา ยาว 80 

เมตร ขนาด 0.30x0.30 ม.  

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา บานนางแหวว  ม.4 

กอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือกอสรางรางรายน้ํา ยาว 500 

เมตร หมูที ่4 

 

- - 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูที่  5           

1 โครงการกอสรางบลอคคอน

เวิรดคุมบานโนนนอย  ม.5 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง จํานวน  3  ชอง  ขนาด  1.80x1.80  

เมตร 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกคลองจิก

พรอมถนนเรียบคลอง   

เพ่ือใหคลองมีที่สําหรับกกัเก็บน้ํา

เพ่ือใชอุปโภคบริโภค 

ยาว 2,000  เมตร กวาง  10  

เมตร 

- - 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 
ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  

สายเรียบคลองลําคันฉู  

(ซาย ขวา)หมูที่  5 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.  

สายบานตาอิน  หมูที ่ 5 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4

เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

500,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.  

สายหนา โรงเรียน หมูที่  5 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4-

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
6 โครงการขุดลกหวยลําคันฉ ู เพ่ือปองกันปญหาภัยแลงและ

อุทกภัย 

ขุดลอกคลองขนาด  กวางเฉล่ีย  

25  เมตร  ลึกเฉล่ีย 3.00 ม.  

ยาว  5,000 ม. 

        

7 โครงการกําจัดวชัพืชภายใน

ตําบลบานตาล 

กําจัดวชัพืชในแมน้ําลําคลอง เพ่ือใหพ้ืนที่ตําบลบานตาลกําจัด

วัชพืชในพ้ืนที ่

 

- 

 

- 

 

50,000 

 

100,000 

 

50,000 ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการยกรองพูนดิน  ซอย

บานยายสนับ  ตะวนัออกวงั

กะอาม 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนทีก่ารเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตรหมูที่ 5 

 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการยกรองพูนดิน  

ตะวันตกคุมบานโนนนอย  

ม.5 

ลงลูกรังเขาสูพ้ืนทีก่ารเกษตร เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตรหมูที่ 5 

 

- 

 

- 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการลอกรางระบายน้ํา  

ภายในหมูบานวังกะอาม 

ลอกรางระบายน้ํา เพื่อขุดลอกรางระบายน้ํา

ภายในหมูที ่ 5 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการยกระดับถนน  

คสล. ซอยบานนายทวีศักดิ ์ 

ชาญวิจิตร 

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. เพื่อกอสรางถนน คสล.กวาง 5 

เมตร ยาว 100 เมตรหมูที่ 5 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการลอกครองสงน้ําสาย

หนองตะครอง 

ลอกคลองสงน้ํา เพื่อกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 

เมตร ยาว 100 เมตรหมูที่ 5 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
14 โครงการลอกคลองสงน้ํา

กลางหมูบาน  (คลองเหมือ่ง)  

ขางวัด 

ลอกคลองสงน้ํา กวาง  20  เมตร  ยาว 97  เมตร  

ลึก  1.50  เมตร 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางบลอค

คอนเวริด  หนาโรงเรียนบาน

วังกะอาม 

กอสรางบลอคคอนเวริด   จํานวน  1 แหง 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

16 โครงการลอกคลองหัวโตก ลอกคลองสงน้ํา กวาง  10  เมตร  ยาว 2,000  

เมตร  ลึก  1.50  เมตร 

- - 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนของหมู 

บานไดประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางบลอค

คอนเวริด  ทางขามนาตาแล 

กอสรางบลอคคอนเวริด   จํานวน  1 แหง 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางประตูปด

เปดน้ํา  ทากวาง  ม.5 

เพ่ือใชสําหรับกับเก็บน้ําใชสําหรับ

อุปโภคบริโภค 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

19 โครงการขยายเขตน้ําประปา

สวนภูมิภาค  หมูที ่ 1-12 

เพือใหพ้ืนที่มนี้ําสําหรับอุปโภค

บริโภค 

ภายในพ้ืนที่ตําบลบานตาล หมูที่  

1-12 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

20 โครงการวางทอและขยาย

ระบบประปาหมูบาน  ม.5 

เพ่ือใหหมูบานมนี้ําอุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

บานวังกะอาม  หมูที่  5 - - 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางและตอเติม

ศาลาประชาคม  ภายในตําบล 

เพ่ือใหพ้ืนที่ในหมูบานมีศาลา

ประชาคม 

ภายในตําบลบานตาล  หมูที่ 1-

12 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

ภายในหมูบาน  ม.5 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขังภายใน

หมูบาน 

ระยะทางยาว  300  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 หมูท่ี  6           

1 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา  ซอยบานนายมะลิ 

เพื่อลดปญหาน้ําทวมขังภายใน

หมูบาน 

ระยะทางยาว  300  เมตร  

ตามแบบ  อบต.กาํหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

50,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการถนน  คสล.สาย

เหมืองนิวซีแลนด ม.6 

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. เพื่อกอสรางถนน คสล.กวาง 5 

เมตร ยาว 7,000 เมตรหมูที่ 5 

 

- - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการถนน  คสล.สาย

หนาวัดหนองอีหลอ ม.6 

เชื่อมหนองครอ   

เพ่ือกอสราง ถนน คสล. เพื่อกอสรางถนน คสล.กวาง 5 

เมตร ยาว 500 เมตรหมูที่ 5 

 

- 111,000 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกคลองไผงาม 

หมูที่ 3  บานกระทุมพระ 

เพ่ือใหหมูบานมนี้ําอุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

ขนาดกวาง  25  ม.ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร  ยาว 5,000 เมตร 

- - 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกลําหวย

ทราย หมูที่ 7  บานกุดแคน 

เพ่ือใหหมูบานมนี้ําอุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

ขนาดกวาง  25  ม.ลึกเฉล่ีย 

3.50 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 

- - 3,000,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกคลอง0bd

หมูที่ 4  บานตาล 

เพ่ือใหหมูบานมนี้ําอุปโภคบริโภค

ที่เพียงพอ 

ขนาดกวาง  25  ม.ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร  ยาว 3,000 เมตร 

- - 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมู บาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางรางระบาย

และลอกทอระบายน้ํา  สาย

บานนายมะลิ  หมูที่  6 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขังภายใน

หมูบาน 

ระยะทางยาว  300  เมตร  ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการลงลูกรังเสน

หนองตะครอง 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและปรับปรุง

ถนนใหมมีาตราฐาน 

กวาง  4  เมตร  ระยะทางยาว  

3,000  เมตร  ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 

คสล.  ซอยบานนางจัน

แดง  ม.6 

 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและปรับปรุง

ถนนใหมมีาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 

3-4 เมตร ยาว 100 เมตร ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการกอสราง ถนน  

คสล.  สายรอบเหมืองสาย

หนองตะคลอง ม.6 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและปรับปรุง

ถนนใหมมีาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 

4-5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 

 

2,000,000 

 

1,000,000 

 
ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการกอสราง ถนน  

คสล.  สายรอบคลองลํา

หวยทราย ม.6  เชื่อม  ม.

7 และ  ม.10 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและปรับปรุง

ถนนใหมมีาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 

4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- - 2,000,000 

 

2,000,000 

 

1,000,000 

 
ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางเหม่ือง

คอนกรีต  หนองอีหลอถึงลํา

หวยทราย ม.7 (ทุงกระทอ) 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขังภายในหมูบาน เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตรระยะทางยาว  8,000  เมตร  

ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- - 5,000,000 

 

5,000,000 

 

1,500,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.

(สายบานกุดแคนเชื่อมกุมสูง) 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและปรับปรุง

ถนนใหมมีาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตรระยะทางยาว  29  เมตร  

หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ไมนอยกวา ที่ 

อบต. กําหนด ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- 60,000 - - - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 
กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 หมูท่ี 7           

1 โครงการกอสรางถนน  

ค.ส.ล.  

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

ตอจากเดมิถึงเขตติดตอ ต.ตะโกทอง

ระยะทางกวาง  4-5  ม. ความยาว 

1,300 ม.  

- - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,500,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 เสริมไหลทางถนนคอนกรีต เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็วเพ่ือทีจ่ะใหเวลารถ

สวนกนัไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

จากลาดยางตอไปจนตลอดสายขาง

ละ 50 ซ.ม. ยาวตลอดเสนทาง    

หมูที่ 7 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 สรางฝายกักเก็บน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง ในลําคลองหวยทรายชวงที่ 3  

หมูที่ 7 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง ถนน  คสล.  

หนาบานนายรวย  นอสูงเนิน 

ถึงสามแยกหลักสายไปตําบล

ตะโกทอง  

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4-5 เมตร 

ยาว 190 เมตร ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมูบาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการลงลูกรัง  เขาสูพ้ืนที่

การเกษตร  สายที่ 1  จากบาน

นายประทีบ  ถึงที่นายประสิทธ  

ม.7 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 3เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของหมูบาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน  คสล.

ตลอดสายบานกุดแคน  ม.7 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4-5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของหมูบาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 

 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังเขาสูพ้ืนที่การเกษตร บาน

กุดแคน ม.7 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร บางชวงบางตอนที่ชํารุด

เสียหาย  ปริมาตรลูกรัง 363 ลบฬม 

พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- 100,000 - 100,000 - ประชาชน ของหมูบาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
8 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริม

หวยทรายจากฝาย คสช. ถึง  

ฝายนิวซีแลนด 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน กวาง 15  ม.  ลึก 2.5 ม.  ยาว  

2,500  เมตรบานกุดแคน  หมูที ่ 7 

- - 1,000,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.  

หนาบานนายเสดจ็  ทาวเฮา 

 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4-5 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูที่  8           

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  

หนาบานนายถวลิ  พูน

กําเนิด 

 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการขุดรองน้ําในเขต

หมูบานโคกเพชร  หมูที่ 8 

เพ่ือแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมีมาตราฐาน 

เพ่ือขุดรองน้ํายาว 400 เมตร ขนาด 

0.30 เมตร ตามแบบ  อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บาน

โคกเพชร  เชื่อม หมูที่  12  

เชื่อมตําบลบานเพชร   

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

หมูที่ 8กอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

 

100,000 

  

100,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

100,000 

 

ประชาชนของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล

บานโคกเพชร เชื่อมตําบล

บานเพชร 

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- 

  

- 

 

3,200,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเหมื่

องแร ม.8 

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก

และรวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

ยาว 32 เมตร หนา 0.15 ม. ตาม

แบบ  อบต.กําหนด 

- 

  

99,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

20 ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 หมูที่  9           

1 โครงการขยายเขตไฟฟา 

เพิ่มเฟสไฟฟาใหเปนสาม

เฟส  ฝงตรงหนาวัด  ม.9 

เพื่อเปนแสงสวางในยามคํ่า

คืน 

พื้นที่หนาวัดหนองยายบุตร  ม. 9 - - 100,000 

 

100,000 

 

- 

 

ประชาชน 

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.เสนหลังโรงไฟฟา  ม.

9 เชื่อมทาศาลา ม.2 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 3,000 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน 

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต ถนน205 ขางวัด

หมูที่9 โครงการถนน ค.

ส.ล. 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอย

ละ 20 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 ถนนคอนกรีตเสนบาน 

นายสุวรรณ ศรีสุวงษ 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 3

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอย

ละ 80 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสนบาน นาย

พันธ หมายชยั 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอย

ละ 80 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการถนนคอนกรีต 

เสนบานนายวิรัตน หมาย

ชัย 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
7 โครงการลูกรังอยางดีภายใน

พ้ืนที่การเกษตร ม.9  

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวกและ

รวดเร็ว 
ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการยกรองพูนดินและ

ลูกรังกั้นแนวเขตที่กั้นสาธารณะ 

(หนองแฝก) 

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวกและ

รวดเร็ว 
ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังไปพ้ืนที่

ทางการเกษตร 

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวกและ

รวดเร็ว 
ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางบล็อกคอนเว

ริด์ิจํานวน2ชอง  ทาเลี้ยวโคง 

เพ่ือใชสําหรับกับเก็บน้ําใช

สําหรับอุปโภคบริโภค 

จํานวน  3  ชอง  ขนาด  1.80x1.80  

เมตร 
- - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการฝายน้ําลน  หลังบอทา

เลี้ยว 

เพ่ือใชสําหรับกับเก็บน้ําใช

สําหรับอุปโภคบริโภค 

จํานวน 1  แหง - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 ขุกลอกบอน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใชสําหรับกับเก็บน้ําใช

สําหรับอุปโภคบริโภค 

พื้นที่กวาง 18 เมตร ยาว 40 

เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา

ในหมูบาน 

เพ่ือใชสําหรับกับเก็บน้ําใช

สําหรับอุปโภคบริโภค 

ขนาด 30x30 เมตร  ยาว  400  

เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกบอน้ํา

สาธารณะ  พรอมทําบันได

คอนกรีต  ม.9 

เพ่ือมีน้ําไวใชสําหรับฤดูแลง พื้นที่กวาง 40 เมตร ลึกจากเดิม 

2.50 เมตร 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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 ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
16 โครงการถนน ค.ส.ล. 

เสนทางแยกลานเอนกประสงค 

เพ่ือการสัญจรไปมาไดสะดวก

ย่ิงข้ึน 
เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูท่ี  10           

1 ขุดลอกสะน้ํา เพื่อใชในการกักเกบ็น้ํา บานหนองครอ  หมูที่ 10 

 

- - - 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการถนน ค.ส.ล 

บานนาวา  

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 3 

เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

- 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการซอมแซมประปา

หมูบาน 

เนื่องจากเสียบอย ภายในตําบลบานตาล 

 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการไฟฟาสองสวาง เนื่องจากการฟาสองสวางไม

เพียงพอ 

ภายในตําบลบานตาล 

 

- - 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 ลงลูกรังการเกษตร สาย

สบน้ํามัน ม.10 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปน

บอ เพื่อใหสัญจรไดสะดวก 

พื้นที่กวาง 3 เมตร ยาว 5,000 

เมตร 

- - 1,000,00

0 

 

1,000,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 ลงลูกรังลําหวยทราย  เพื่อใหประชาชนสัญจรไป

มาทําการเกษตรไดสะดวก 

พื้นที่กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

- - 500,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน  ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริ การสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
7 โครงการลูกรังสายหนองคู 

ม.10 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปน

บอเดินทางสัญจรไมสะดวก 

ลงลูกรังกวาง  3  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  ตามแบบ อบต.

กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ  

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริ การสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการสงเสริมอาชีพ

ใหกับชุมชน(เล้ียงปลาดุก) 

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชน  หมูที่ 1-12 

 

- - 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชน ของ 

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริ การสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ชุมชน  (เล้ียงโค) 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  หมูที่ 1-12 

 

- - 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ชุมชน (ทอเส่ือ) 

เพ่ือเปนรายไดเสรมิใหกับ

ชุมชน สืบสารภูมิปญญาไทย 

หมูที่ 1-12 

 

- - 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชนของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 เหมืองดาดคอนกรีต 

กุดแคน-หนองอีหลอ 

เพ่ือใหในการไหลน้ําไดสะดวก กวาง  5 ม.  ลึก 1.50 เมตร  ยาว  

4,000  เมตร 

 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 ลานกฬีาพรอมอุปกรณดาน

การกีฬา 

เพ่ือไมใหเดก็และเยาวชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

หมูที่ 1-12 

 

- - 1,000,00

0 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

13 โครงการกอสราง ถนน คสล.

สายบานนายอดุลย ไปวัด  

ม.10 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ถนน คสล.สายกลางบาน  ม.

10บางชวงบางตอน 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
15 โครงการลงลูกรังถนนสาย

กระทอ  บานหนองครอ ม.

10 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปน

บอเดินทางสัญจรไมสะดวก 

ลงลูกรังกวาง  5  เมตร  ยาว  

1,000  เมตร  ตามแบบ อบต.

กําหนด 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูท่ี  11           

1 โครงการตอเติมศูนยการ

เรียนรู  ม.11 

 

เพ่ือเปนสถานที่ไวสําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ  ภายในหมูบาน 

จํานวน  1 แหง - - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการยกรองพูนดินสายที่ 

1  ติดโซลาเซลล 

โครงการยกรองพูนดิน เพื่อลงลูกรังกวาง 4 เมตร ยาว 

1,200 เมตร ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- - 200,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการยกรองพูนดินสายที่ 

2  ติดโซลาเซลล 

โครงการยกรองพูนดิน เพื่อลงลูกรังกวาง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร ตามแบบ  อบต.

กําหนด 

- - 200,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมและเดินสาย

เสียงตามสายภายในตําบลบาน

ตาล 

เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารตางๆ

ภายในหมูบาน 

ภายในตําบลบานตาล ม.1-12 - - 30,000 

 

30,000 

 

10,000 

 

ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

สายนาคลอง ม.11  ถึงม.2 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ

เดินทางสัญจรไมสะดวก 

กวาง  4  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  

ตามแบบ อบต.กําหนด 

- - 1,000,000 

 

1,000,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบายน้ําเรียบ

ถนนสาย 205  ถึงบานนางตม  

ม. 11  เชื่อมคลองไผงาม 

เพ่ือใหในการไหลน้ําไดสะดวก ระยะทางยาว  500  เมตร - - 500,000 

 

500,000 

 

100,000 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงลงลูกรัง

สายบอกุดคางถึงฝายบานทา

ศาลา 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปน

บอเดินทางสัญจรไมสะดวก 

ลงลูกรังกวาง  4  เมตร  ยาว  

2,500  เมตร  ตามแบบ อบต.

กําหนด 

- - 200,000 

 

200,000 

 

500,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
8 โครงการลงลูกรังสายฝง

ตะวันออกของคลองไผงาม

ถึงฝายทาศาลา ดานซายขวา 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปน

บอเดินทางสัญจรไมสะดวก 

ลงลูกรังกวาง  5  เมตร  ยาว  

2,000  เมตร  ตามแบบ อบต.

กําหนด 

- - 500,000 

 

200,000 

 

500,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการวางทอระบายน้ํา

จากบานนายสิงหถึง  

สะพานดํา 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง ระยะทางยาว  2,500  เมตร  หมูที่  

11 

- - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 ขุดลอกยกคันคูคลองไผงาม  

พรอมลงลูกรัง  จากบานาย

เสมอ เชือ่งถึงบานทาศาลา 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง ระยะทางยาว  2,500  เมตร  หมูที่  

11 

- - 1,000,00

0 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟา  

และติดตั้งสายไลท  ภายใน

ตําบลบานตาล 

เพ่ือใหในพ้ืนที่ตําบลบานตาลมี

ไฟฟาที่เพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

ภายในตําบลบานตาล  หมูที่  1-12 - - 100,000 

 

100,000 

 

1 00,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

 หมูท่ี  12           

1 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

สายเรียบคลองจกิ 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการเท  คสล. กัน้ฝง

คลอง 

เพ่ือไมใหดินฝงคลองผัง จํานวน  1  แหง - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของหมู 

บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

3 

 

 

โครงการ ทําประตูปด เปด 

ฝายกั้นน้ํา เหมอืงพระ 

ทําประตูปด เปด ฝายกัน้น้ํา  

เหมื่องพระ 

จํานวน  1  แหง - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
4 โครงการกอสราง บลอคคอน

เวิรด 

กอสรางบลอคคอนเวิรด จํานวน  2  ชอง  ขนาด  1.80x1.80  

เมตร 
- 

 

- - 

 

300,000 300,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกคลองจิก  ม.

12 

เพ่ือลดปญหาการตื้นเขินของ

แหลงน้ํา 

ระยะทางการขุดลอกยาว  3,000 ม. 

กวาง  10 เมตร 

- 

 

- 1,000,000 

 

1,000,000 300,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกคลองคันฉู

หลงม.12 

เพ่ือลดปญหาการตื้นเขินของ

แหลงน้ํา 

ระยะทางการขุดลอก  กวาง  20 

เมตร ยาว  3,000 ม. 

- 

 

- 1,000,000 

 

800,000 300,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกคลองคันฉู

หลงม.12 

เพ่ือลดปญหาการตื้นเขินของ

แหลงน้ํา 

ระยะทางการขุดลอก  กวาง  20 

เมตร ยาว  3,000 ม. 

- 

 

- 1,000,000 

 

800,000 300,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอกคลอง

ตะกรุดม.12 

เพ่ือลดปญหาการตื้นเขินของ

แหลงน้ํา 

ระยะทางการขุดลอกยาว  500 ม. - 

 

- 500,000 

 

800,000 400,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกคลองทุง

มะเขอืม.12 

เพ่ือลดปญหาการตื้นเขินของ

แหลงน้ํา 

ระยะทางการขุดลอกยาว  500 ม. - 

 

- 500,000 

 

800,000 400,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางฝายน้ําลน

ขอนลุม  ม.12 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และใชสําหรับกกัเก็บน้ํา 

จํานวน  1  ฝาย  หมูที ่ 12 - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลาด

นาตาเพชรม.12 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และใชสําหรับกกัเก็บน้ํา 

จํานวน  1  ฝาย  หมูที ่ 12 - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
12 

 

 

โครงการเหมือ่งคอนกรีต

พรอมวางทอ เหมืองพระ-บึง 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

และใชสําหรับกกัเก็บน้ํา 

กอสรางเหมือ่งพรอมวางทอ  3  จุด - - 200,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

13 โครงการกอสราง บลอคคอน

เวิรด  ขางบานยายแอว  ม.

12 

กอสรางบลอคคอนเวิรด จํานวน  1  จุด  หมูที่ 12 - 

 

- - 

 

100,000 100,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

14 โครงการรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ระยะทางการขุดลอกยาว  1,000 ม. - 

 

- 100,000 

 

100,000 300,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

15 โครงการลงลูกรังภายใน

หมูบานเปนบางชวงบางตอน 

เพื่อแกไขปญหาจราจรและ

ปรับปรุงถนนใหมี

มาตราฐาน 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบ  

อบต.กําหนด 

- 

 

- 100,000 

 

80,000 100,000 ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

สายผูชวยเภา ม.1   

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ

เดินทางสัญจรไมสะดวก 

กวาง  4  เมตร  ยาว  228  เมตร หนา 

0.15 เมตร  พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  

912  เมตร  ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 

- - 480,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

สายหนองอีหีหลอ-กุมสูง บาน

กุดแคน ม.7   

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ

เดินทางสัญจรไมสะดวก 

กวาง  4  เมตร  ยาว  240  เมตร หนา 

0.15 เมตร  พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  

1,018  เมตร  ตามแบบมาตรฐาน ท1-

01 

- - 550,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร  ระยะที่ 

1 และระยะที่ 2 สายฟารมไก 

ม.9  

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ

เดินทางสัญจรไมสะดวก 

ระยะที่ 1 กวาง  3.5  เมตร  ยาว  24 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พ้ืนผิวจราจรไม

นอยกวา  84  เมตร   

ระยะที่  2  กวาง  4  เมตร  ยาว  98 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พ้ืนผิวจราจรไม

นอยกวา  392  เมตร  ตามแบบ

มาตรฐาน ท1-01 

- - 248,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
19 

 

 

โครงการกอสรางทอลอด

เหล่ียม  บล็อกคอนเวิสด ม.

12 

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและใช

สําหรับกักเก็บน้ํา 

ขนาด  1.80x1.80  เมตร  ยาว  4  

เมตร  จํานวน  2  ชอง  ตามแบบ 

อบต.กําหนด 

- - 1720,00

0 

 

- - 

 

ประชาชน   ของ

หมู บานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการบริ 

การสาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค (สํานักงาน 

อบต.) บานโคกเพชร ม.8 

เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ

เดินทางสัญจรไมสะดวก 

ขนาดกวาง  6.55  เมตร  ยาว  160 

เมตร หนา 0.10 เมตร  พ้ืนผิวจราจรไม

นอยกวา  1,040  เมตร  ตามแบบ 

อบต.กําหนด 

- - 481,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางหองน้ําภายใน 

สํานักงาน อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ

ที่ถูกสุขลักษณะ 

จํานวน  1  จุด - - 150,000 100,000 - ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ

ที่ถูกสุขลักษณะ 

จํานวน  1  จุด - - 150,000 100,000 - ประชาชน รอยละ 

80 ของหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการศูนยเด็กปลอด

โรค 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดอบต.บานตาลทั้งสอง

แหงปลอดโรค 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาล และ

ศพด.วัดสาริกา 

- 

 

- 2,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

ศพด.ไมมี

โรคติดตอใดๆ 

เด็กเล็กที่ศึกษาใน

ศพด.ทั้งสองแหง ไม

เปนโรคติดตอใดๆ 

กองการศึกษา 

2 โครงการนําเด็กสงไป

สถานพยาบาล 

เด็กเล็กไดรับการ

รักษาพยาบาลที่รวดเร็ว 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 2,000 2,000 2,000 ทันทวงที 

รวดเร็ว 

เด็กเล็กไดรับการดูแล

จากสถาน พยาบาล

จากทันเวลา 

กองการศึกษา 

3 โครงการไหวครู ทําใหเด็กตระหนักถึง

ความสําคัญของวันครู 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 2,000 2,000 2,000 เด็กเขารวม

กิจกรรมทุกคน 

เด็กรูสึกรักและภูมิใจ

ในตัวครู 

กองการศึกษา 

4 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมความปลอดภัย 

เด็กไดเตรียมตัวเมื่อมีเหตุไฟ

ไหม 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 2,000 2,000 2,000 เด็กทุกคนเขา

รวมกิจกรรมทุก

คน 

เด็กรูวิธีชวยเหลือปอง 

กันเมื่อมีเหตุไฟไหม 

กองการศึกษา 

5 กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี

ดวยกีฬา 

เพื่อใหเด็กไดเขารวมการ

แขงขัน 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 50,000 50,000 50,000 เด็กทุกคนเขา

รวมกิจกรรมทุก

คน 

เด็กไดเขารวมกิจ 

กรรมหนูเกิดความ

เพลิดเพลิน 

กองการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมพัฒนา

ดานรางกาย  

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการ

สงเสริมพัฒนาดานรางกาย

ทุกๆดาน 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนเด็กเล็กที่

เขารวมโครงการ

ในศพด. 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่

ดี  

กองการศึกษา 

7 โครงการปองกันโรคติดตอ เพื่อใหเด็กเล็กและครูไมมี

โรคติดตอใดๆเขามา

แทรกแซงในรางกาย 

เด็กเล็กและครู ผดด.สังกัดอบต.

บานตาลทั้งสองแหง 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

ไมมีโรคติดตอ

ใดๆ 

เด็กเล็กและครูไมมีผู 

ใดไดรับเชื้อโรคใดๆ 

กองการศึกษา 
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ผ 02 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา           
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
8 โครงการมอบแฟมผลงาน

เด็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กไดมีผลงาน

เมื่อส้ินปการศึกษา 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 9,000 

 

9,000 

 

9,000 

 

เด็กเล็กมีแฟม

งานของตัวเอง

ทุกคน 

เมื่อส้ินปการศึกษา 

เด็กก็ไดรูถึงผลงาน

ของตัวเอง 

ศพด.วัดสาริกา

และศพด.อบต.

บานตาล 

9 โครงการพบกันสวัสดี เพื่อใหเด็กเล็กสามารถกลาว

คําทักทายดวยคําวา 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 1,000 1,000 1,000 เด็กเล็กรูจักคําวา

สวัสดี 

เด็กรูจักคําวาสวัสดีใน

การใชทักทายกับ

เพื่อนและเกิดการ

กระตุน ไมเกิดความ

อาย 

ศพด.วัดสาริกา

และศพด.อบต.

บานตาล 

10 โครงการรวมงานวันสําคัญ 

-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

-กิจกรรมวันไหวครู 

-กิจกรรมวันเขาพรรษา 

-กิจกรรมวันพอ วันแม 

เพื่อใหเด็กเล็กมีความรูถึงวัน

สําคัญตางๆ 

เด็กเล็กศพด.สังกัดอบต.บานตาล

ทั้งสองแหง 

- 

 

- 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กรูถึง

ความสําคัญของ

วันตางๆ 

เด็กเล็กทั้งสองแหงได

เขารวมกิจกรรมในวัน

สําคัญตางๆ 

ศพด.วัดสาริกา

และศพด.อบต.

บานตาล 

11 โครงการเปดโลกกวางเพื่อ

การเรียนรู  

เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดไป

เรียนรูนอกหองเรียน ไป

เรียนรูสถานที่จริง 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนเด็กเล็กที่

เขารวมโครงการ

ในศพด. 

เด็กเล็กและผูปก 

ครองมีโอกาสเขารวม

ทํากิจกรรมรวมกัน 

กองการศึกษา 

12 โครงการสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณี

ทองถิ่น 

เพื่อใหเด็กเล็กไดปฏิบัติ

กิจกรรมในวันสําคัญตางๆได

อยางถูกตอง 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

จํานวนเด็กที่เขา

รวมกิจกรรม 

เด็กเล็กเขารวมกิจ 

กรรม มีจิตสํานึกใน

ความรักวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 

ศพด.วัดสาริกา

และศพด.อบต.

บานตาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการเปดโลกกวางเพื่อ

การเรียนรู  

เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดไป

เรียนรูนอกหองเรียน ไป

เรียนรูสถานที่จริง 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนเด็กเล็กที่

เขารวมโครงการ

ในศพด. 

เด็กเล็กและผูปกครองมี

โอกาสเขารวมทํา

กิจกรรมรวมกัน 

กองการศึกษา 

14 กิจกรรมเลานิทาน เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูส่ิง

ใหมๆ 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 2,500 

 

2,500 

 

2,500 

 

เด็กเล็กชอบดู

นิทาน นั่งฟง

นิทาน 

เด็กเล็กรักการฟงนิทาน

กระตือรือ รนเมื่อมีคน

เลานิทานใหฟง 

กองการศึกษา 

15 กิจกรรมออมทรัพย เพื่อใหเด็กเล็กรักการออม ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

- 

 

- 2,800 

 

2,800 

 

2,800 

 

เด็กเล็กทุกคน

รูจักออมเงิน 

เด็กเล็กรักการออมเงิน 

มีเงินเก็บทุกคน 

กองการศึกษา 

16 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปของบุคลากรศูนย 

เพื่อตรวจสุขภาพใหแกครู 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

ครู ผูชวยครูผดด.ทั้งสองแหง - 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ครูผูชวยครูผดด. 

มีสุขภาพแข็งแรง

ทุกคน 

ครู ผูชวยครูผดด. มี

สุขภาพแข็งแรงทุกคน 

กองการศึกษา 

17 โครงการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  

เพื่อติดตามพัฒนางานของ

ศพด. 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

ได รับการนิเทศ

ภายใน 

ครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

ไดรับการตรวจนิเทศ 

กองการศึกษา 

18 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันอัคคีภัย 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความรู

เกี่ยวกบัการอพยพหนึไฟ

เพื่อชวยเหลือเด็กใน

เบื้องตน 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง 2

แหง 

 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนครู

ทั้งหมด8คน 

ครูผูชวยครูผูดูแลเด็ก

ไดรับการฝกซอมแผนที่

มีประสิทธิ ภาพ  รูวธิี

ปองกันตนเองเมื่อเกิด

เหตุอัคคีภัย 

กองการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 โครงการถมที่ เพื่อ

กอสรางอาคารเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดสาริกา 

เพื่อมีสถานที่ในการสราง

อาคารเรียน 

ศพด.วัดสาริกา - 

 

- 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

ศพด.วัดสาลิกา 

1 แหง 

มีสถานที่ อาคารเรียนไว

บริการแกเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

20 โครงการกอสรางร้ัวศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอบต.บาน

ตาล 

มีขอบเขตที่แนชัด ปองกัน

การเกิดเหตุที่มีจะตอเด็ก

เล็ก 

ศพด.อบต.บานตาล - 

 

- 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ศพด.อบต.บาน

ตาล 

มีร้ัว ขอบเขตปองกัน

ไมใหบุคคลภายนอกเขา

ไปในศพด. 

กองการศึกษา 

21 โครงการจัดหาส่ือการ

เรียนกานสอน(วัสดุราย

หัว) 

เพื่อใหเด็กเล็กมีวัสดุ

การศึกษาใชเพยีงพอ  

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 204,000 

 

204,000 

 

204,000 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

เด็กเล็ก ครู ผช.ครูผดด.

มีส่ือการเรียนการสอนที่

เพียงพอตอจาํนวนเด็ก 

กองการศึกษา 

22 โครงการผลิตส่ือและ

นวัตกรรมสนับสนุนการ

เรียนการสอนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อใหครู ผชช.ครูผดด.ได

ผลิตส่ือ มาใชในการเรียน

การสอนเอง 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ครู3 ผช.ผดด คน

ทําส่ือไดทุกคน 

เด็กมีส่ือใชอยาง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
23 โครงการจัดทําสารสนเทศ

การศึกษาปฐมวัย  

เพื่อใหการศึกษาปฐมวยัมี

ขอมูล และสารสนเทศที่เปน

ปจจุบัน 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

ทําสารสนเทศ 

ครู ผูชวยครูผูดูแลเด็กจัดทํา

สารสนเทศ ขอมูลทั่วไป 
กองการศึกษา 

24 โครงการซอมแซมเคร่ือง

เลนสนาม ศพด.ทั้งสอง

แหง 

เพื่อซอมแซมเคร่ืองเลนให

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

- 

 

- 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

ไดซอมแซมาของ

เลน 

เด็กไดใชเครื่องเลนสนามที่

ปลอดภัย  
กองการศึกษา 

25 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.

บานตาล 

เพื่อใหศพด.มีแผนพัฒนา

การศึกษาทั้ง 3แผนใหทันตอ

เหตุการณในปจจุบัน 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

มีแผนครบทุก

แผน 

ทราบถึงแผนการทํา งาน

ประจําป ทราบถึงเงินที่จะใช

ในปจจุบัน  

กองการศึกษา 

26 โครงการประกันคุณภาพ

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในของศพด. 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้งสอง

แหง 

- 

 

- 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ศพด.ทั้งสองแหง

ไดรับการประกัน

คุณภาพ 

ศพด.ทุกแหงผานการรับรอง

ดานการประกันคุณภาพ 
กองการศึกษา 

27 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบและขอบัง 

คับตางๆใหผูปกครองทราบ 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้งสอง

แหง 

- 

 

- 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ผูปกครองและ

เด็ก 

ผูปกครองเขาใจ และทราบ

ถึงกฎระเบียบที่ต้ังไว 
กองการศึกษา 

28 โครงการเยี่ยมบานเด็ก

ปฐมวัยศพด.วัดสาริกา  

เพื่อใหครูมีโอกาสไดพบปะ 

เขาใจถึงชีวิตการเปนอยูของ

เด็ก 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้ง2

แหง 

- 

 

- 4,000 

 

4,000 

 

4,000 

 

บานเด็กเล็ก ครู ไดมีโอกาสไดไปรับทราบ

ถึงความเปนอยูของเด็กเล็ก 
กองการศึกษา 

29 โครงการฟนสวยยิ้มสดใส

ดวยมือเรา 

เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพที่

สะอาด 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้งสอง

แหง 

- 

 

- 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

ฟนสะอาดของ

เด็กเล็ก 

ฟนสวย แข็งแรง ไมมีฟนผุ เด็ก

รูจักวิธีการแปรงฟนท่ีถูกตอง  
กองการศึกษา 

30 โครงการสนามเด็กเลน

เปล่ียนสมองดวยแนวคิด

BBL 

เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

เรียนรูที่หลากหลาย 

ศพด.สังกัดอบต.บานตาลทั้งสอง

แหง 

- 

 

- 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

เคร่ืองเลน 

หองเรียนตาม

แนวคิดBBL 

เด็กๆมีความสนใจใน

กิจกรรมตางๆ 
กองการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชีวัด 

(KPI) 

 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 โครงการสนับสนุนการ

สรางหลักประกันราย

ไหแกผูปวย HIV 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยัง

ชีพสงเคราะหผูปวย

เอดส 

จํานวนผูสูงอายุในเขตตําบล

บานตาล 

- 

 

- 78,000 78,000 78,000 ตําบลบาน

ตาล 

ประชาชนมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สวัสดิการ

สังคม 

32 โครงการปองกันและ

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาบรรเทา

ความเดือดรอนจากสา

ธารณภัยตางๆ 

เขตพ้ืนท่ีตําบลบานตาล - 

 

- 250,000 250,000 250,000 ตําบลบาน

ตาล 

ประชาชนมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สวัสดิการ

สังคม 

33 โครงการสนับสนุนการ

สรางหลักประกัน

รายไดแกผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยัง

ชีพสงเคราะหผูสูงอาย ุ

จํานวนผูสูงอายุในเขตตําบล

บานตาล 

- 

 

- 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ตําบลบาน

ตาล 

ผูสูงอายุมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สวัสดิการ

สังคม 

34 โครงการสนับสนุนการ

สรางหลักประกันราย

ไหแกผูพิการ 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยัง

ชีพสงเคราะหผูพิการ 

จํานวนผูสูงอายุในเขตตําบล

บานตาล 

- 

 

- 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ตําบลบาน

ตาล 

ผูพิการมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สวัสดิการ

สังคม 

รวม 34 โครงการ - - - 

 

- 15,139,30

0 

15,139,300 15,139,30

0 
- - - 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  8  การสงเสริมสนบัสนุนใหความรูในอุตสาหกรรมเหมอืงแรโปรแตช 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ

ใหความรูใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร

ฯ ในการนํามาใชของ

เหมืองแร 

 

เพ่ือใหประชา ชนในเขต

ตําบลบานตาล ไดทราบ

ถึงประโยชน และผลเสยี

ของการทําเหมืองแร 

และการนําผลิตภณัฑมา

ใช 

จัดอบรมและทัศนศึกษากร

ดําเนินกิจการของเหมืองแร 

 

 

 

- 

 

- 50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

ประชาชนมี

ความรูเร่ือง

การทําเหมือง

แรฯ เพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความรูความเขาใจ

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

2 โครงการรับพนักงาน

ในทองถ่ินเขาทํางาน 

เพ่ือใหประชา ชนใน

ตําบลบานตาลมีงานทํา

ในทองถ่ินของตนเอง 

ประสานงานกับเหมืองแรใน

การรับพนักงานเขาทํางาน 

- 

 

- 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนมี

งานทําและมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความรูความเขาใจ

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

อบต. 

 

รวม 2  โครงการ - - - 

 

- 100,000 100,000 100,000 - - - 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบึงอําพันธ  ใหเปนแหลงเรียนรู  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศวิทยา 

แผนงานเคหะชุมชน 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

โครงการพัฒนาโครง 

สรางพ้ืนฐานบึงอํา

พันธ 

 

 

 

เพ่ือใหประชาชนใน

เขตตําบลบานตาล 

และท่ัวไปมีแหลง

เรียนรู แหลง

ทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ และ

ปรับปรุงทัศนียภาพ

ของบึงอําพันธ 

- ขุดลอกบึงอําพันธ 

ขนาด 800 ไร ตาม

แบบกรมทรัพยากร

นํ้า 

- 

 

- 30,000,000 

 

 

30,000,000 30,000,000 มีแหลงเรียนรู 

แหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ และ

ปรับปรุงภูมิทัศน

เพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

ประชาชน

ไดรับการ

บริการ

สาธารณะท่ีมี

คุณภาพ 

อบต.บาน

ตาล 

2 โครงการปรับปรุงสวน

สุขภาพตําบลบานตาล 

 

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลบานตาลและ

ประชาชนทั่วไปมี

สถานที่พักผอนและ

ออกกาํลังกายที่

สวยงาม 

-กอสรางอาคารหอดูนก  

สะพานเชื่อมหอดูนก  

แหลงเรียนรูเชิงอนุรักษ 

- กอสรางแหลงที่อยู

อาศัยของนกไมใหสูญ

พันธุ 

- ปรับปรุงภูมิทัศนใน

ตําบลบานตาลและใน

พื้นที่ อบต.บานตาล  

ตามแบบ อบต.กําหนด 

- 

 

- 5,000,000 

 

 

 

1,000,000 

 

 

10,000,000 

5,000,000 

 

 

 

1,000,000 

 

 

10,000,000 

5,000,000 

 

 

 

1,000,000 

 

 

10,000,000 

มีการสงเสริม ศึกษา

ระบบนิเวศนวิทยา 

เพิ่มขึ้น รอยละ 80 

 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

อบต.บานตาล 

รวม 2  โครงการ - -   46,000,000 46,000,000 46,000,000 - - - 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการซอมสรางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย

หนาโรงเรียนบางอําพันธ

วิทยาคม 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.87-

016) 

เพื่อปรับปรุงซอมสราง หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 1,900 เมตร 

หนา 0.04เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 9,500 

ตารางเมตร ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานโคก

เพชร เชื่อมตําบลบาน

เพชร 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.002) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 8 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,320 เมตร 

หนา 0.15เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 5,280 

ตารางเมตร ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เลียบคลองฝงขวา คุมบาน

โนน 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.004) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 4,000 

ตารางเมตร ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 โครงการซอมสรางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย

บานตาล หมู 4 เชื่อมบาน

ตาลพัฒนา 

(ชย.ถ.87-007) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.04เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 5,200 

ตารางเมตร ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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                               ผ 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                        

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายแยกศาลา

ประชาคม เชื่อม หนองลูกชาง 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.008) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

6,400 ตารางเมตร ตามแบบที ่

อบต. กําหนด 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายแยกหนาโรง

เหลา-ถนนลาดยาง 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.012 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

2,680 ตารางเมตร ตามแบบที ่

อบต. กําหนด 

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบคลองฝง

ซาย คุมบานโนน 

(สายรหัสทาง ชย.ถ.013 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

9,600 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัง

กะอาม – ถนนลาดยาง 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.014) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,240 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

4,960 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 3, 000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ผ 02/1                                                                                                                                

  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                            
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายแยกบานปาชา-

ถนนลาดยาง 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.015) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่5 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

4,120 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายหวับึง ม.1 ถนน

สุรนารายณ 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.017) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่1 ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

5,200 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทาศาลา คลอง

ไผงาม (สายรหัสทาง ชย.ถ.018) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่2 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

5,600 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายโคกเพชร –สุร

นารายณ 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.020 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่8 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

5,100 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

 

 

 

 



122 

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                              ผ 02/1                               
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานหวับึง ม.11 

กุดค้ัง เชื่อมทาศาลา  

(รหัสสายทาง ชย.ถ.021) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่11 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

7,600 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ กอง

ชาง 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายกุดแคน เชื่อม

บานใหมนาดี  

(รหัสสายทาง ชย.ถ.024) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่7 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

3,160 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 

อบต. กําหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ กอง

ชาง 

กองชาง 

15 โครการขุดลอกบึงอาํพันธ หมูที่ 1 

หมูที่ 3 และหมูที่ 4 

เพื่อแกปญหาภยัแลง

สําหรับใหประชาชน

ภายในตําบล  

มีน้ําอุปโภค บริโภค 

เพียงพอตอความตองการ 

รายละเอียดโครงการ ขุดลอก

ขนาดกวาง 1.5 ม. ยาวรวม 

3,400 ม. ขุดลึก 2.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

12,750 ลบ.ม.  พรอมปรับแตง

คันดินเรียบรอย 

- - - 500,000 - ประชาชนในหมูบาน

ไดใชประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหลังโซลา บาน

หนองยายบุตรเชื่อมเขาดิน  

(รหัสสายทาง ชย.ถ.022) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่9 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,440 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

9,760 ตารางเมตร ตามแบบที ่

อบต. กําหนด 

- - - 4,640,000 2,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ กอง

ชาง 

กองชาง 
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                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                            ผ 02/1               
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
17 

 

 

โครงการซอมสรางผิวทางแอส

ฟลทติกนนคอนกรีต(โดยวิธีเสริม

ผิว)บานหนองอีหลอ-กุมสูง 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.001) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่7 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 4,650 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

18,600 ตารางเมตร ตามแบบ

ที่ อบต. กาํหนด 

- - 500,000 640,000 2,050,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ กอง

ชาง 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานทาศาลา  หมู 

2-หนองตะไก 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.009) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่2 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

5,600 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.  

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการสาธา 

รณะที่มีคุณภา

กองชาง 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนองอีหลอ-กุม

สูง ต.ตะโกทอง (ชวงที่2) 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.025) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่7 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 

ม.พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

9,200 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบึงอําพันธ 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.003) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

3,500 เมตร หนา 0.15เมตร

พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

9,200 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายกลางบานทา

ศาลา ม.2 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.005) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15เมตร

พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

6,000 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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ผ 02/1 
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                              

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายขางบริษัทสยาม

โซลา เจนเนอร่ัน จํากัด 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.048) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนา 0.15เมตร

พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

12,000 ตร.ม ตามแบบที่ 

อบต. กําหนด 

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานทาศาลา-

บริษัทสยามโซลาเซลล 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.010) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,500 

ม. หนา 0.15 ม.พื้นผิวจราจร

ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม ตาม

แบบที่ อบต. กําหนด 

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายแยกบาน ผอ.

ถนอม-หนาโรงเหลา 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.011) 

เพื่อกอสราง ถนน คสล. หมูที่7 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 0.15

เมตรพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 

3,200 ตารางเมตร ตามแบบที ่

อบต. กําหนด 

- - 500,000 200,000 200,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนาโรงเรียนบาน

ตาล 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.019) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 350 

เมตร หนา 0.15เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 1,400 

ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

100,000 100,000 500,000 200,000 200,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนกุด

แคน -  บานใหมนาดี 

(รหัสสายทาง ชย.ถ.038) 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.15เมตรพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา 3,200 

ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด 

100,000 100,000 500,000 200,000 200,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 



125 

  ผ 02/1                                
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
27 โครงการขุดลอกบึงอําพันธ(จุดที่

2)  บานตาล  ม.4 

เพื่อใหพื้นที่บึงอําพันธไม

ต้ืนเขินสามารถกักเกบ็น้ํา

ไวชวงฟดูฝน 

ขุดลอกขนาดกวาง  80.00 ม.  

ยาว  250 ม.  ลึก 2 ม.  

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  

40,000  ลูกบาศกเมตร 

- - 1,460,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางฝายน้าํลนบาน

ทาศาลา  ม.2 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบๆลําหวย ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายน้าํลน  ขนาดสัน

ฝาย สูง 2 เมตร ผนังขางสูง 

3.5 ม.  กวาง 20.00 ม. ตาม

แบบมาตรฐานกอสราง ฝายนํ้า

ลน มข.2527 

- - 900,000 - - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

29 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ  

บานกระทุมพระ ม.3 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง 30.00 ม.  

ยาว  110 ม.  ลึก 1.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา 6,600 

ลบ.ม. 

- - 240,000 250,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางฝายน้าํลน  

บานตาล ม.4 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบๆลําหวย ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายน้าํลน  ขนาดสัน

ฝาย สูง 2 เมตร ผนังขางสูง 

3.00 ม.  กวาง 15.00 ม. ตาม

แบบมาตรฐานกอสราง ฝายนํ้า

ลน มข.2527 

- - 530,000 530,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

31 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ  

บานวังกะอาม ม.5 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง 40.00 ม.  

ยาว  80 ม.  ลึก 2.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา 

12,800 ลบ.ม. 

- - 470,000 470,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
32 โครงการขุดลอกคลองสอยดาว  

บานโคกเพชร ม.8 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง 10.00 ม.  

ยาว  800 ม.  ลึก 1.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา 

16,000 ลบ.ม. 

- - 590,000 590,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

33 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ 

บานหนองยายบุตร ม. 9 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง 40.00 ม.  

ยาว  50 ม.  ลึก 5.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา 

10,000 ลบ.ม. 

- - 400,000 400,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

34 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ 

บานหัวบึง ม.11  

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง  38.00 ม. 

ยาว 150.00 ม.  ลึก 2.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา  

11,400 ลบ.ม. 

- - 410,000 400,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

35 โครงการขุดสระน้ําสาธารณะ 

บานหัวบึง ม.11  

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง  8.00 ม. ยาว 

1,220.00 ม.  ลึก 3.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา  

29,280 ลบ.ม. 

- - 1,060,000 500,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

36 โครงการขุดลอกบึงอําพันธ(จุดที่

3)  บานตาล  ม.4 

เพื่อใหพื้นที่บึงอําพันธไม

ต้ืนเขินสามารถกักเกบ็น้ํา

ไวชวงฟดูฝน 

ขุดลอกขนาดกวาง  80.00 ม.  

ยาว  250 ม.  ลึก 2 ม.  

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  

40,000  ลูกบาศกเมตร 

- - 1,460,000 1,500,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                    ผ 02/1                                                          
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
37 โครงการขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะ  บานกุดแคน ม.7 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกขนาดกวาง  1.50 ม. ยาว 

4,100.00 ม.  ลึก 2.00 ม.  

ปริมาตรดนิขุดไมนอยกวา  

12,300 ลบ.ม. 

- - 450,000 500,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนาตาโรม หมูที่.2 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนาตาดอน หมูที่ 3 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนาตาแล หมูที่ 5 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนาตาวิน หมูที่ 12 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงสะพานดํา หมูที่ 12 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                             ผ 02/1                                      
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
43 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนาตายูร หมูที่ 12 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

เดียวและหลายชอง  ขนาด 

1.80x1.80 ม.  ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนานายประภาส หมูที่

12 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิดชอง

เดียวและหลายชอง ขนาด 2 ชอง

X1.80x1.80 ม. ความยาว  4  ม. 

- - 172,000 180,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงนายายแจว หมูที่12 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert ชนิด 

Multipie Box)  ชนิดชองเดียว

และหลายชอง ขนาด 2 ชอง

X1.80x1.80 ม. ความยาว  4  ม. 

- - 100,000 110,000 - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงทุงกระทอ  บานหนอง

อีหลอ หมูที ่6  เชื่อมตําบลบาน

ขาม 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

ขนาด  5 ชอง 1.80x1.80 ม.  

ความยาว  6  ม. 

- - - - 500,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงทุงกระทอ บาน

หนองครอ หมูที่10 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert 

ชนิด Multipie Box)  ชนิด

ขนาด  5 ชอง 1.80x1.80 ม.  

ความยาว  6  ม. 

- - - - 500,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                             ผ 02/1                                      
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบาํเหน็จณรงค  จังหวดัชยัภมู ิ

ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงนํ้า  และบริการสาธารณะ 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
48 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม

(Box culvert ชนิด Multipie 

Box) ชวงหวยดินดํา หมูที ่9 

เพ่ือการเกษตรของราษฎรที่

อาศัยอยูรอบ  ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

ทอลอดเล่ียม(Box culvert ชนิด 

Multipie Box)  ชนิดชองเดียว

และหลายชอง ขนาด 2 ชอง

X1.80x1.80 ม. ความยาว  4  ม. 

- - 100,000 110,000 200,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

49 โครงการเสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีต 

สายหนาวัดบางอาํพันธ หมูที ่1 

เพื่อใหเดินทางสัญจรไม

สะดวกเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 44 

เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่

ไมนอยกวา 220 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.บานตาลกําหนด 

- - - - 80,000 ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

    - - - - - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

    - - - - - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 

    - - - - - ประชาชน ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพกองชาง 

กองชาง 
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ผ  03 

บัญชีครุภัณฑ                                                                                    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 

ผิดชอบหลัก 
2561  

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เพ่ือจัดหาตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 

1 หลัง โดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ กองมาตรฐาน 

- - 15,000 - - สํานัก 

งานปลัด 

 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือจัดรถยนต (ดีเซล) ขนาด 4 ลอ   4  

ประต ูจํานวน 1 คัน โดยมีคณุลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตรฐาน 

- - 868,000 - - สํานัก 

งานปลัด 

 

3 แผนงานเคหะและชุมชน      

- งานไฟฟาถนน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทยุ   

เพ่ือจัดหาโคมไฟฟาสองสวางโซลาเซลล 

พรอมติดตั้ง จํานวน ๓ ชุดๆ ละ ๓๓,๐๐๐ 

บาท โดยมีคณุลักษณะ ดังน้ี  

-  ชุดไฟโซลาเซลลสองสวาง ขนาดแผงโวลา 

๑๓๐ วัตต, แบตเตอร ชนิดแหง ๑๒ ๔๕ 

AH, ตูควบคุมการทํางานแบบกันน้ีได เปด-

ปดไฟอัตโนมัติ ๑๐ แอมป, เสาเหล็ก ขนาด 

๓ น้ิว สูง ๖ เมตร พรอมตอมอ จดัหาโดย

สืบราคาตามทองตลาด 

- - 99,000 - - 

 

กองชาง 

รวม - - 114,000 - 1,000,000  
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