
- 5๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาด ยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete)  
หมู่ท่ี ๓-๔   
 

เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น
พร้อมลาดยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete) ส ายทางเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี ๓-๔  
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ  ๓.๐๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
 

(จากแผนพัฒนาปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ : 
๒,๕๐๐,๐๐๐) 
 

- - - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาด ยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete) หมู่ท่ี ๑(สาย
ทางไปตลาด           บาง
ปะหัน) 

เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น
พร้อมลาดยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete) สายทางเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี ๑ 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

- ๗๙๐,๐๐๐ - - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงถนน
ถนนลาด ยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete) หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทางเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี ๕  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ  ๙๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

- - ๑,๗๘๐,๐๐๐ - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



- 5๙ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาด ยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete)  
หมู่ท่ี ๒ (สาายทางรอบบึง
ฉลาม)   
 

เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น
พร้อมลาดยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete) สายทาง รอบบึง
ฉลาม หมู่ท่ี ๒ 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๒.๐๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

- 
 

๓,๗๐๐,๐๐๐ - - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ถนนลาด ยางแอสฟัลติกท์
คอนกรีต ( Asphaltic 
Concrete)  
 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้
งานได้ดี มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนท่ีช ารุดเสียหาย 
รายละเอียดตาม
ประมาณการของกอง
ช่าง อบต.บ้านลี่ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



- ๖๐ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๓ (สายทางสาธารณะข้าง
วัดประมุง) 
 

เพื่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๑.๐๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

- 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๗ โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๔ (สายทางสาธารณะศาล
เจ้าพ่อทองด า) 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๑.๐๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๘ โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๕ (สายทางสาธารณะหลัง
ศาลเจ้า) 
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๓๒๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



- ๖๑ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง หมู่ท่ี ๔ (สายทาง
สาธารณะโคกวัด) 
 

เพื่อก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ  ๑.๐๐ 
กิโลเมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซม ท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง เช่น ถนนดิน ถนน
ดินลงลูกรัง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สะพาน ฯลฯ
หมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่อซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างให้สามารถใช้งานได้ดี  

ถนนท่ีช ารุดเสียหาย 
รายละเอียดตาม
ประมาณการของกอง
ช่าง อบต.บ้านลี่ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการ ก่อสร้าง สะพาน
ข้ามคลองหมู่ท่ี ๕ 
 
 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. 
 

จ านวน  ๓  แห่ง - ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนร้อยละ 
๗๐ไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



- ๖๒ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒ โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างงานวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อ 
 

ระยะทางประมาณ 
๕๐๐  เมตร 
รายละเอียดตามกอง
ช่างประมาณการ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - น้ าท่วมขังลดลงร้อย
ละ ๗๐ 

ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๑๓ โครงการวางท่อระบายน้ า
ออกจากชุมชน 
 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังออกจาก
ชุมชนท่ีอยู่อาศัย 
 

๓  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ ๗๐ 

ชุมชนท่ีมีน้ า
ท่วมขังลดลง  

กองช่าง 



- ๖๓ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๔ โครงการ จัดซ้ือวัสดุไฟฟูา
และวิทยุ 
 

เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ  เสียงตามสาย และ
อื่น 
 

ไฟฟูาสาธารณะ และ
เสียงตามสาย ท่ีช ารุด
เสียหาย 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซม 

มีการ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมได้
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๕ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง 

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
 

ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของ 
อบต.บ้านลี่ 
 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซม 

มีการ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมได้ท่ัง
ถึงและรวดเร็ว  

กองช่าง 

รวม   ๑๕  โครงการ - - ๗,๓๖๐,๐๐๐ ๖,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐ - - - 



- ๖๔ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ ขุดลอกคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่อก าจัดวัชพืชในคลอง ให้
น้ าไหลได้สะดวก มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร อุปโภคบริโภค 

คลองชลประทาน - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ก าจัดขยะวัชพืชใน
คลองได้ร้อยละ ๘๐ 

คลองสวยน้ าใส
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๒ โครงการ ขุดลอกคลองส่ง
น้ า หมู่ท่ี ๓ ( คลอง
สาธารณะข้างบ้านคุณ    
เหวียง) 
 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก มีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร แก้ไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 
 
 

๑ แห่ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๓ โครงการ ขุดลอกคลอง            
ไส้ไก่ หมู่ท่ี ๔ 
 
 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก มีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร แก้ไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 
 

๑ แห่ง - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 



- ๖๕ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการ ขุดลอกคลองส่ง
น้ า หมู่ท่ี ๔ (ข้างบ้านนาง
พิณ บุญปกครอง) 
 

เพื่อก าจัดวัชพืชในคลอง ให้
น้ าไหลได้สะดวก มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร อุปโภคบริโภค 

ระยะทาง ๑,๘๐๐ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกราง
จระเข้ หมู่ท่ี ๒  
 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก มีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร แก้ไข
ปัญหาคลองตื้นเขิน 
 
 

๑ แห่ง - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๖ โครงการ สนับสนุนค่า
น้ ามันเชื่อเพลิงในการขุด
ลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องจักกลท่ีมาท า
การขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 

หมู่ท่ี ๑-๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 



- ๖๖- 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการ ติดตั้งบานประตู
ระบายน้ า 
 

เพื่อใช้ควบคุมการเปิด- ปิดน้ า
เพื่อการเกษตร 

๕ แห่ง ๓๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ - มีประตูระบายน้ า
ร้อยละ ๙๐ 

มีระบบบริหาร
จัดการน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๘ โครงการ ซ่อมแซมบาน
ประตูระบายน้ า 
 

เพื่อซ่อมแซมประตูระบายน้ า
ท่ีช ารุดเสียหาย 
 

ประตูระบายน้ าท่ี 
อบต.บ้านลี่ 
รับผิดชอบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีประตูระบายน้ า
ร้อยละ ๙๐ 

มีระบบบริหาร
จัดการน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองช่าง 

๙ โครงการวางท่อระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 
 

เพื่อบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรในต าบลบ้านลี่ 

๕ แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

มีระบบบริหาร
จัดการน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองช่าง 

รวม   ๙  โครงการ - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - 



- ๖๗ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๑.๓ แผนงานการพาณิชย ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ เจาะบ่อประปา
บาดาล หมู่ท่ี ๑ 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีน้ าประปา
ใช ้

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๒ โครงการ เจาะบ่อประปา
บาดาล หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 
 

๑ แห่ง - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีน้ าประปา
ใช ้

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

๓ โครงการ เจาะบ่อประปา
บาดาล หมู่ท่ี ๔พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง - ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีน้ าประปา
ใช ้
 
 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



- ๖๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๓ แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการ ปรับปรุงท่อเมน
ประปา หมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาให้
มีประสิทธิภาพ ให้น้ าไหลได้
สะดวก 

๑ แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีท่อเมนประปาท่ีมี
คุณภาพใช้งานร้อย
ละ ๙๐ 

มีระบบประปา
ท่ีมีมาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

๕ โครงการ จัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง 
 

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ข้อต่อ ข้อ
งอ ท่อพีวีซี ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซม 
 
 

ท่อเมนประปาท่ีช ารุด
เสียหาย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีท่อเมนประปาท่ีมี
คุณภาพใช้งานร้อย
ละ ๙๐ 

มีระบบประปา
ท่ีมีมาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

๖ โครงการ ปรับปรุง
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ระบบประปา 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาให้มีประสิทธิภาพ ให้
น้ าไหลได้สะดวก 

ระบบประปาของ 
อบต. บ้านลี่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีระบบประปาท่ีมี
คุณภาพใช้งานร้อย
ละ ๑๐๐ 

มีระบบประปา
ท่ีมีมาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

๗ ค่าไฟฟูากิจการประปา เพื่อใช้เป็นค่ากระแสไฟฟูา
ระบบประปา 

ระบบประปาของ 
อบต. บ้านลี่ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีระบบประปาท่ีมี
คุณภาพใช้งานร้อย
ละ ๑๐๐ 

มีระบบประปา
ท่ีมีมาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

รวม   ๗  โครงการ - - ๘๒๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐  ๘๕๐,๐๐๐ - - - 



- ๖๙ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม ่

ตลอดปี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ ๑๐๐ 
 
 
 

มีความพร้อมใน
การให้บริการ 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
 

เพื่อการพัฒนาเครือข่าย อป
พร.  

๑ ครั้งต่อปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อปพร ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการอบรม 
 
 

อปพร. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ไฟฟูาวิทยุ 
 

เพื่อจัดซ้ือวิทยุสื่อสาร เครื่อง
รับส่งวิทยุ 

๑ โครงการ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ อปพร ร้อยละ ๗๐ 
มีอุปกรณ์พร้อม
ปฏิบัติงาน 

อปพร. มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

๔ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุ กรวยจราจร 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณ
ไฟกระพริบ 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ ๘๐ 
 

มีความพร้อมใน
การให้บริการ 

ส านักปลัด 



- ๗๐ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการติดตั้งปูายจราจร 
สัญญาณจราจร ไฟเตือน
จราจร  หมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่อติดตั้งปูายเตือนจราจร 
สัญญาณจราจร ไฟเตือน
จราจร เพื่อลดอุบัต ิ

๑ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 

๖ โครงการรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 
 

เพื่อ รณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย  

๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ ๘๐ 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในคมนาคม 

ส านักปลัด 

๗ โครงการสร้างจิตส านึกใน
การขับขี่แก่ประชาชนและ
เด็กนักเรียน 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการขับขี่ ๑ โครงการ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ ๘๐ 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในคมนาคม 
 
 

ส านักปลัด 



- ๗๑ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยายุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘ โครงการ ติดตั้งกล้อง 
CCTV  หมู่ท่ี ๑-๕ 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หมู่ท่ี ๑-๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐  
 
 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

กองช่าง 

๙ โครงการบ ารุงซ่อมแซม
กล้อง CCTV 
 

เพื่อใช้กล้อง CCTV ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐  
 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐ โครงการถมดิน (จุดต้ัง
กองอ านวยการช่วง
เทศกาล) หมู่ท่ี ๑ 
 

เพื่อถมดินปรับพ้ืนท่ีให้
เหมาะสมส าหรับการตั้งจุดกอง
อ านวยการบริการประชาชน 

๑ แห่ง ๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ร้อย
ละ ๘๐ 
 

มีสถานท่ี
ให้บริการ
ประชาชน  
 
 

กองช่าง 

รวม   ๑๐  โครงการ - - ๓,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ - - - 



- ๗๒ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตาม
นโยบายของรัฐบาล 

๑ ครั้งต่อปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการ        
เด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาการ        
เด็กเล็ก 

๑ ครั้งต่อปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาท่ีดีขึ้น 
 
 
 

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านลี ่
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด . อบต. 
บ้านลี ่

เด็กนักเรียน ศพด. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
การเบิกจ่าย 

การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



- ๗๓ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการ อาหารเสริมนม 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอินกัลยา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดประมุง 
โรงเรียนวัดอินกัลยา และ
โรงเรียนวัดประมุง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
พร้อมดื่มให้กับเด็กนักเรียน 

ตลอดปี ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับอาหารเสริม
นม 
 
 
 

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 

ส านักปลัด 

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน 

ตลอดปี ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 
 

เด็กมีการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือที่นอน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน ศพด. ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - เด็กร้อยละ ๑๐๐ มี
ท่ีนอน 
 

การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลัด 



- ๗๔ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยายุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการ ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
วัดอินกัลยา  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องเล่น 
 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอินกัลยา ให้
มีพ้ืนท่ีใช้สอยเพียงพอ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐  
 
 
 

มีสถานท่ี
เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ  
 
 

กองช่าง 

๘ โครงการ ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
วัดประมุง  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องเล่น 
 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดประมุง ให้มี
พื้นท่ีใช้สอยเพียงพอ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐  
 
 
 

มีสถานท่ี
เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ  
 
 

กองช่าง 

รวม   ๘  โครงการ - - ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ - - - 



- ๗๕ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 

เพื่อ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
โรคมือเท้าปาก ฯลฯ 

ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โรคติดต่อ ลดลง
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

ไม่มีการระบาด
ของโรคติดต่อ
ในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรม ด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อ ให้ประชาชนมีความรู้ใน
การดูแลรักษาสุขภาพ 

๒โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ มีสุขภาพท่ีดี 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องพ่นหมอกควัน 
 

เพื่อ มีอุปกรณ์พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ โครงการ - ๙๐,๐๐๐ - - ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

มีความพร้อมใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

ส านักปลัด 

๔ โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย เครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น  จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อมีอุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย  

๒ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ มีสุขภาพท่ีดี 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 



- ๗๖ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ มีสุขภาพท่ีดี 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๖ โครงการเพิ่มความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ อสม. 

เพื่อส่งเสริมการให้บริการของ 
อสม.  

อสม. ในต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อสม. ร้อยละ ๘๐ มี
การพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพ
การท างาน 
 

อสม. มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๗ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินมีการ
บริหารงานท่ีดี 
 
 

ส านักปลัด 

รวม   ๗  โครงการ - - ๔๘๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ - - - 



- ๗๗ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ บ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชิน ี

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พ่ึง   

๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส          
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ร้อย
ละ ๓๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผุ้ยากไร้  
ผู้ไร้ที่พ่ึง 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พ่ึง   

๒ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูด้้อยโอกาส          
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ร้อย
ละ ๕๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์           
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส . 
 

๕๐  คน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส               
ผู้ยากไร้ ฯลฯ            
ร้อยละ ๕๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 
 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 



- ๗๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ียากไร้           
ไร้ที่พ่ึง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ียากไร้          
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแล 
 

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี 
 

ส านักปลัด 

๕ โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขของประชาชนแบบ 
ABC 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน            
ร้อยละ ๒๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัต ิ
 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัต ิ
 

ผู้ประสบภัยพิบัติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัยพิบัติ
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 
 

ส านักปลัด 

รวม   ๖  โครงการ - - ๕๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - - - 



- ๗๙ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๕ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 

เพื่อ อบรมให้ความรู้ สัมมนา
ศึกษาดูงาน ตรวจสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ 

๑ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๐ 
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย 
สุขจิตใจท่ีดี 

ส านักปลัด 

๒ โครงการ สนับสนุนกลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ 
 

เพื่อ สนับสนุนกลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง 

๑ ชมรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๐ 
เป็นสมาชิกชมรม 

มีการ
ด าเนินการ
กิจกรรมของ
ชมรมอย่างต่อ
เนือง 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อ ส่งเสริมขยายผลการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ชุมชน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน            
ร้อยละ ๗๐  ยึด
ปฏิบัติตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง           

ประชาชน
ปฏิบัติตามหลัก 
เศรษฐกิจ
พอเพียง           

ส านักปลัด 



- ๘๐ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๕ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ โครงการ ฝึกอบรมและ
พัฒนาเด็กเยาวชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ยาเสพติด ภาษา 
สาธารณสุข    

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเยาวชนร้อยละ 
๕๐ เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมี
การพัฒนาการ
ท่ีดี 
 

ส านักปลัด 

๕ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพเสริม    

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการ ใจเดียวกัน 
ปรองดองสมานฉันท์ 
เทิดทูน ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน    

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
สามัคคี 

มีความรักความ
สามัคคีในต าบล 

ส านักปลัด 



- ๘๑ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๕ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการ เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัว ลดลง
ร้อยละ ๖๐  

ครอบครัว
อบอุ่น 
 

ส านักปลัด 

๘ โครงการ ท้องถิ่นห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อ จัดกิจกรรม  รณรงค์        
ให้ต าบลบ้านลี่ปลอดยาเสพติด 

๑ โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด 
ลดลงร้อยละ ๙๐ 

ต าบลบ้านลี่
ปลอดยาเสพ
ติด 
 

ส านักปลัด 

๙ โครงการบ าบัด/ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

เพื่อช่วยเหลือบ าบัด /ฟื้นฟู           
ผู้ติดยาเสพติด 

ผู้ติดยาเสพติด ๕ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด 
ลดลงร้อยละ ๙๐ 

ต าบลบ้านลี่
ปลอดยาเสพ
ติด 
 

ส านักปลัด 



- ๘๒ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๕ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้ผู้ยาเสพติด 

เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ๕ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด 
ลดลงร้อยละ ๙๐ 

ต าบลบ้านลี่
ปลอดยาเสพ
ติด 
 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการ อบต . บ้านลี่ 
สัมพันธ ์
 

เพื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
อบต. กับ ประชาชนในพื้นท่ี    

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
สามัคคี 

ต าบลบ้านลี่มี
ความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนชมรม อสม. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท า
กิจกรรมของ อสม. 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อสม. ร้อยละ ๑๐๐ 
มีความพึงพอใจ 

อสม. มีการ
ด าเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๔๐ เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

รวม   ๑๓  โครงการ - - ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ - - - 



- ๘๓ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.๖ แผนงานงบกลาง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี 
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
รายได้ 
 
 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์คนพิการ 

ตลอดปีงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ คนพิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

คนพิการมี
รายได้ 
 
 
 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส ์

ตลอดปีงบประมาณ ๖,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับ
เบี้ยยังชีพ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการดูแล 

ส านักปลัด 

รวม   ๓  โครงการ - - ๓,๕๕๖,๐๐๐ ๓,๘๑๘,๐๐๐ ๓,๙๖๘,๐๐๐ ๔,๑๑๘,๐๐๐ - - - 



- ๘๔ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการรักน้ า รักปุา            
รักแผ่นดิน 

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑ โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

สภาพแวดล้อม
ท่ีดี สวยงาม 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในต าบล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล
ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 

๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พื้นท่ีสะอาด 
สวยงามร้อยละ ๗๐ 

สภาพแวดล้อม
ท่ีดี สวยงาม 

กองช่าง 

๓ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการก าจัดวัชพืช ดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในต าบล 

ตลอดปี ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ พื้นท่ีสะอาด 
สวยงามร้อยละ ๗๐ 

สภาพแวดล้อม
ท่ีดี สวยงาม 

ส านักปลัด 

๔ โครงการจ้างเหมาก าจัด
วัชพืชในล าคลอง บึง 
หนอง ทางสาธารณะ ท่ี
สาธารณะ 
 

เพื่อใช้ในการก าจัดวัชพืช ดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในต าบล 

ตลอดปี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีสะอาด 
สวยงามร้อยละ ๗๐ 

สภาพแวดล้อม
ท่ีดี สวยงาม 

กองช่าง 



- ๘๕ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการส่งเสริมความรู้
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรร้อยละ 
๕๐ ได้รับการอบรม 

เกษตรกรมีการ
พัฒนาความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการปุาไม้ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในต าบล ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒๐ 

ต าบลร่มรื่นน่า
อยู่ 

กองช่าง 

๗ โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร 

ตลอดปี ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เกษตรกรร้อยละ 
๗๐ ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรได้รับ
การช่วยเหลือ
ตามสมควร 
 

กองช่าง 

๘ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ า
และพันธุ์ปลาบึงฉลาม 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าและพันธุ์ปลา
ท่ีสมบูรณ์ 

๑ แห่ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๔๐ 

มีการขยายพันธุ์
ปลาเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 



- ๘๖ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวินทรีย์และแลงศัตรู
ธรรมชาติควบคุมศัตรูข้าว 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

๑  โครงการ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ เกษตรกรร้อยละ 
๓๐ ใช้สารชีวินทรีย์
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกร
สามารถผลิต
สารชีวินทรีย์ได้ 
 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

ลดต้นทุนการ
ผลิต 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการท้องถิ่นร่วมใจ
ภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 
สวยงาม 
 

๑  โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ พื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒๐ 

ต าบลร่มรื่น  
น่าอยู่ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ 
 
 

มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

รวม   ๑๒  โครงการ - - ๙๗๕,๐๐๐ ๘๖๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ๘๔๕,๐๐๐ - - - 



- ๘๗ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจัดซ้ือถังขยะ  เพื่อจัดให้ประชาชนมีท่ีท้ิงขยะ 
คัดแยกขยะ อย่างเพียงพอและ
เป็นระบบ 

๖๐๐  ถัง ๖๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ครัวเรือนมีท่ีท้ิงขยะ 

มีถังขยะรองรับ
อย่างเพียงพอ  

ส านักปลัด 

๒ โครงการก่อสร้างเตาเผาะ
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่ีก าจัดขยะ
อย่างเพียงพอ 

๕๐๐ เตา ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ครัวเรือนมีท่ีก าจัด
ขยะ 

ไม่มีขยะตกค้าง  กองช่าง 

๓ โครงการจัดซ้ือรถขยะ เพื่อ ให้มีการก าจัดขยะอย่าง
เป็นระบบ 
 

๑  คัน ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - ก าจัดขยะได้ร้อยละ 
๘๐ 

มีการก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการเช่าท่ีท้ิงขยะ เพื่อให้มีท่ีท้ิงขยะ ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก าจัดขยะได้ร้อยละ 
๘๐ 
 

มีการก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 

ส านักปลัด 



- ๘๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคัด
แยกขยะ 

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิง 

เพื่อจัดซ้ือน้ ามันเชื่อเพลิง
ส าหรับรถขยะ 

ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก าจัดขยะได้ร้อยละ 
๘๐ 
 
 

มีการก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 

ส านักปลัด 

๗ โครงการบริหารจัดการ
ขยะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
บริหารจัดการขยะ 
 

ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก าจัดขยะได้ร้อยละ 
๘๐ 
 
 

มีการก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 

ส านักปลัด 

รวม   ๗  โครงการ - - ๔,๙๑๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ - - - 



- ๘๙ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการ จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อ สนับสนุนการเล่นกีฬา
ให้กับประชาชน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬา  

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
 

เพื่อ จัดกิจกรรม ประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

๑ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๔๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสืบสาน
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

๓ โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๒๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสืบสาน
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 
 

ส านักปลัด 

๔ โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี ลอย
กระทง 

๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๒๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสืบสาน
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 
 

ส านักปลัด 



- ๙๐ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
จงรักภักดี 

มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
 

ส านักปลัด 

๖ โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
จงรักภักดี 

มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
 

ส านักปลัด 

๗ โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
จงรักภักดี 

มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
 

ส านักปลัด 

๘ โครงการ จัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธ ี

เพื่อจัดกิจกรรม พระราชพิธี 
รัฐพิธรีัฐพิธ ี

๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ มีความ
จงรักภักดี 

มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
 

ส านักปลัด 



- ๙๑ - 
                                    แบบ ผ.๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ โครงการศูนย์การเรียนรู้
ดนตรีไทย 

เพื่อจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยให้แก่เด็กเยาวชน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเยาวชนร้อยละ 
๒๐ เข้าร่วม
โครงการ 

อนุรักษ์สืบสาน
ดนตรีไทย 
 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการ แข่งขันกีฬา            
บ้านลี่สัมพันธ์เกมส์ 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในต าบล 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน 

มีความรักความ
สามัคคี มีน้ าใจ
นักกีฬา 
 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์
บางปะหันเกมส์ 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่าง
หน่วยงานในอ าเภอบางปะหัน 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี อบต. 
ร้อยละ ๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน 

มีความรักความ
สามัคคี มีน้ าใจ
นักกีฬา 
 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการ จัดงานวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อจัดกิจกรรม วันส าคัญทาง
ศาสนา 

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๒๐ เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีที่
ส าคัญ 

ส านักปลัด 

รวม   ๑๒  โครงการ - - ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ - - - 



- ๙๒ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/
รองนายก 

ตลอดปีงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ นายก/รองนายก      
ได้รับเงินเดือน       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๒ เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง นายก /รอง
นายก 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายก/รองนายก      
ได้รับเงินค่าตอบ 
แทนประจ า
ต าแหน่ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทน
พิเศษนายก/รองนายก 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายก/รองนายก      
ได้รับเงินค่าตอบ 
แทนพิเศษ ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๔ เงินค่าตอบแทนเลขา
นายก อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขา
นายก อบต. 

ตลอดปีงบประมาณ ๘๗,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ เลขานายก อบต.      
ได้รับเงินค่าตอบ 
แทนพิเศษ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 



- ๙๓ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภา อบต.  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา อบต. 

ตลอดปีงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สมาชิกสภา อบต.      
ได้รับค่าตอบแทน       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๖ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล 

ตลอดปีงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ พนักงานส่วนต าบล
ได้รับเงินเดือน ร้อย
ละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๗ เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 

ตลอดปีงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงานได้รับเงิน
เพิ่ม ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๘ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 



- ๙๔ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ พนักงานจ้าง      
ได้รับค่าตอบแทน       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๑๐ เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิ่ม ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 

๑๑ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกจ้างประจ าได้รับ
ค่าจ้าง ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 

๑๒ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฯลฯ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและผู้มี
สิทธ ิ
 

ตลอดปีงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ พนักงานและผู้มี
สิทธิได้รับเงินเพ่ิม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 



- ๙๕ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๓ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้มีสิทธ ิ

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๑๔ ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
เช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับ     
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๑๕ เงิน ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธ ิ

ตลอดปีงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับ     
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๑๖ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร 
ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่ 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 



- ๙๖ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๗ ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล
ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน ฯลฯ 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๑๘ รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหม ฯลฯ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๑๙ รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 



- ๙๗ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 
๗๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
 

๒๑ โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ อบต.บ้านลี่ 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ     
ร้อยละ ๗๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
 

๒๒ โครงการจัดท าหรือ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าร่วม 
ร้อยละ ๗๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
 

๒๓ โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
ของ อบต.บ้านลี ่

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 



- ๙๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
พัฒนาระบบ 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ     
ร้อยละ ๙๐ 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒๕ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนท่ีภาษี 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒๖ โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอบาง
ปะหัน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างอ าเภอบางปะหัน 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒๗ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทีประชาคม 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 
 

ส านักปลัด 
 



- ๙๙ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๘ บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อ บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ตลอดปีงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

๒๙ ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

๓๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

๓๑ ค่าวัสดุไฟฟูาวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 



- ๑๐๐ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ งาน
บ้านงานครัว 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
 

๓๓ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 

๓๔ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื่อ
เพลิงและหล่อลื่น 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 

๓๕ ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ตลอดปีงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 



- ๑๐๑ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๖ ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
 

๓๗ ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 

๓๘ ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
 

๓๙ ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ค่าง ๆ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

รวม   ๓๙  โครงการ - - ๙,๔๔๗,๐๐๐ ๙,๓๔๗,๐๐๐ ๙,๐๗๗,๐๐๐ ๙,๐๘๗,๐๐๐ - - - 



- ๑๐๒ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล 

ตลอดปีงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ พนักงานส่วนต าบล
ได้รับเงินเดือน ร้อย
ละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

กองช่าง 

๒ เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พนักงานได้รับเงิน
เพิ่ม ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๓ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ตลอดปีงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

กองช่าง 

๔ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ พนักงานจ้าง      
ได้รับค่าตอบแทน       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๕ เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิ่ม ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

กองช่าง 



- ๑๐๓ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฯลฯ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล/ผู้มีสิทธ ิ

ตลอดปีงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ พนักงานและผู้มี
สิทธิได้รับเงินเพ่ิม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๗ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้มีสิทธ ิ

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๘ ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
เช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับ     
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๙ เงิน ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธ ิ

ตลอดปีงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิได้รับ     
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๑๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่างๆในการฝึกอบรม 
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน 
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

กองช่าง 



- ๑๐๔ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑ รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๑๒ บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อ บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ตลอดปีงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

อบต. มีการ
บริหารจัดการที่
ดีเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๑๓ ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 

ตลอดปีงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

๑๔ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 



- ๑๐๕ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕ ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต.บ้านลี ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต.บ้านลี ่

๑ แห่ง ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - อบต. มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ 

กองช่าง 
 

๑๗ โครงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย / เสียงไร้สาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย / 
เสียงไร้สายให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร         
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

๑๘ โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดต้ังระบบ
เสียงตามสาย 

หมู่ท่ี ๑-๕ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร         
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 



- ๑๐๖ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑๙ โครงการจัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ ์

๕  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร         
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 

๒๐ โครงการ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ท่ี ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ มีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม 
 
 

๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
๘๐  

มีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม 
 

กองช่าง 

๒๑ โครงการ ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๔ 
 
 

เพื่อต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

๑ แห่ง - - ๔๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
๘๐  
 
 

มีพ้ืนท่ีใช้สอย
เพิ่มขึ้น มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 



- ๑๐๗ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยายุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๒ โครงการ ปรับปรุงต่อเติม
อาคารท่ีท าการ อบต . 
บ้านลี ่
 

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้รับความ
สะดวกในการใบริ
การ 
 

มีสถานท่ี
ให้บริการ
ประชาชน  
 
 

กองช่าง 

๒๓ โครงการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ 
 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อาคารท่ี อบต.บ้านลี่
รับผิดชอบ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
๘๐  
 
 

มีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม 
 

กองช่าง 

รวม   ๒๓  โครงการ - - ๑๓,๔๑๐,๐๐๐ ๑๒,๔๑๐,๐๐๐ ๔,๑๑๐,๐๐๐ ๔,๕๑๐,๐๐๐ - - - 



- ๑๐๘ - 
                                    แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลี่  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

๕.๓ แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายได้       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๒ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ตลอดปีงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ เบิกจ่ายได้       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

๓ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านลี่ (สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็น เงิน เงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านลี่ (สปสช.) 

ตลอดปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่ายได้       
ร้อยละ ๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 

๔ เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน จ าเป็น เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวม   ๔  โครงการ - - ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ - - - 


