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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านล านาว 
       เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  

       ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564  
------------------------------------------------------------------------------ 

   
อาศัยอ านาจตามข้อ ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ส าหรับองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลเมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564 แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 /2564 เมื่อ
วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2564  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 6  
พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

    ลงช่ือ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 



   
แบบ ผ.02 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2564 เนื่องมาจากการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของแต่ชุมชนและทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิผลตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาและเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  จึงมีความประสงค์เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   

 
 

              ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   หน้า 1 
 

                                                                                                           
                                                       
 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครัง้ที่ 6  พ.ศ. 2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         10 4,857,800 10 4,857,800 
 1.2 แผนงานการพาณิชย์         2 540,200 2 540,200 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม         12 5,398,000 12 5,398,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 2.1 แผนงานการศึกษา         3 127,500 3 127,500 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

      2.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         1 356,700 1 356,700 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข         56 320,000 56 320,000 
 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

 
   5 1,482,600 5 1,482,600 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      2.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน         1 100,000 1 100,000 
      2.7 แผนงานงบกลาง             

รวม         66 2,386,800 66 2,386,800 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

     3.2    แผนงานการเกษตร             

รวม             
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.1 แผนงานการเกษตร         3 120,000 3 120,000 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม         3 120,000 3 120,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป         1 25,000 1 25,000 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 5.3 แผนงานการศึกษา         7 497,100 7 497,100 
รวม         8 522,100 8 522,100 

รวมทั้งสิ้น          8,426,900  8,426,900 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายชุม     
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-จาก กม.ที่ 00+450 – 00+595 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

    489,500 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ลานวัว-ควนประ  หมู่ที่ 3  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง 
-จาก กม.ที่ 00+000 – 00+130 
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม. ระยะทาง 130 
ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. ไม่มีไหล่
ทาง 

    463,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนปาล์ม      
หมู่ที่ 4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

    451,800 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 



   หน้า 4 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายเหนือโตน-
ส้านแดง หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุด 
-จาก กม.ที่ 00+000 – 00+200 
กว้าง 5 ม. ยาว 200  
-จาก กม.ที่ 03+200 – 03+220 
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 ม. ซ่อมแซมโดย
การปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนที่ท าการซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 1,148 ตรม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 ม.  

    696,700 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าประปา 
หมู่ที่ 8  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-จาก กม.ที่ 00+050 – 00+075 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม.  
-จาก กม.ที่ 00+140 – 00+260 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 
ตรม. 

    459,800 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเผียน  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-จาก กม.ที่ 00+350 – 00+495 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

    447,800 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 



   หน้า 5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศรีเทพ 5        
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-จาก กม.ที่ 02+705 – 02+850 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

    448,100 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนประ หมู่ที่ 13  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต 
-จาก กม.ที่ 00+720 – 00+850 
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม. ระยะทาง 130 
ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ไม่มีไหล่
ทาง 
 

    467,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกราษฎร์พัฒนา 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 580 ตรม. 

    448,800 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าควน- 
ป่าชุมชน หมู่ที่ 16 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
115 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตรม. 

    485,300 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 รวม  10  โครงการ       4,857,800    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2   แผนงานการพาณิชย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตประปา ถนนสาย
อ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน 
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-จัดหาและติดต้ังท่อเมนจ่ายน้ าประปา  
-ติดต้ังประตูทองเหลือง 
- จัดหาและวางท่อ GS BSM  

    144,300 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน  
(บ้านเกาะปล้าว) หมู่ที่ 12  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-จัดหาและติดต้ังท่อเมนจ่ายน้ าประปา  
-ติดต้ังประตูทองเหลือง 
- จัดหาและวางท่อ GS BSM  
-  

    395,900 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม  2  โครงการ       540,200    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมและอนุรักษ์
ประเพณีชักพระอ าเภอบาง
ขัน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 
เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
พ้ืนที่อ าเภอบางขันและใกล้เคียง 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน  

    42,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน รวมถึง
หน่วยงานต่างๆใน
พ้ืนทีต่ระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสง่เสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
บางขัน 
-เพ่ือส่งเสริม สืบ
สานเอกลักษณ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จัดขบวนแห่หมรับและขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยข้าราชการ ประชาชน
ทั่วไป ประมาณ 400 คน 

    30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจการ 

ส่วนราชการ 
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

บางขัน 

3 โครงการสง่เสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึน
ธาตุนครศรีธรรมราช และแห่
ผ้าห่มองค์พระพุทธลีลาศิริ
ธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
บางขัน 
- เพ่ือส่งเสริม
และรักษา
ประเพณี
พระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมสง่เสริมงานประเพณี
ท้องถ่ิน 

    55,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนและ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม ส่งเสริม สืบ
สาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและบ ารุง
พุทธศาสนาให้สืบ
ทอดต่อไป 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

บางขัน 

 รวม   3  โครงการ       127,500    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างทางเดิน-ว่ิง คอนกรีต
เสริมเหล็ก เพ่ือออกก าลังกาย
บ้านควนชก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

ลานเดิน-ว่ิง คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน  1 แห่ง 

    356,700 จ านวน
ประชาชนที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

 รวม  1  โครงการ       356,700    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  
 

เพ่ือสร้าง
อาสาสมัครรุ่นใหม่
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะ
ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

อาสาสมัครฉีดวัคซีน ต าบลบ้านล า
นาว จ านวน 16 หมู่บ้านๆ ละ 3 
คน 

    26,300 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครฉีด
วัคซีน มีความรู้
และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ามากข้ึน 

งานสาธารณสุข 
ส านักงานปลัด 

2. โครงการสง่เสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

3. โครงการสง่เสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

5. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

6. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

7. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

8. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการสง่เสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

10. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

11. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

12. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

13. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

14. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

16. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

17. โครงการควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโดดีน 

ป้ายรณรงค์เรื่องสารไอโอดีน  
จ านวน 1 ป้าย 

    1,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้ 
เก่ียวกับโรคขาด
สารไอโอดีนและ
เกลือเสริมไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

18. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่
ที่ 3 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

19. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่
ที่ 4 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

21. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

22. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

23. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

24. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

26. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

27. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

28. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

29. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

21. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

22. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

23. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

24. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



   หน้า 17 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้า
นมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน 

    5,450 จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
ตรวจเต้านมได้ 

สตรีมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

26. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

27. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

28. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

29. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



   หน้า 18 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 5  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

31. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

32. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 7  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

33. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 8  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

34. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



   หน้า 19 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

36. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 11  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

37. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 12  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

38. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 13  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

39. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 14  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



   หน้า 20 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 15  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

41. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 16  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

    5,450 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

42. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

43. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

44. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

46. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 5  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

47. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

48. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 7  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

49. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 8  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

50. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

52. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 11  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

53. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 12  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

54. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 13  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

55. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 14  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

56. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 15  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 16  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

52. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 11  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

53. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 12  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

54. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 13  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    8,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

55. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 14  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

56. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 15  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

    9,100 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 รวม  56  โครงการ       320,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมอาคารโรงจอดรถ  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันฯ 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรง
จอดรถ มีพ้ืนที่ด าเนินการ 195 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนก าหนด 

    1,141,100 จ านวนพ้ืนที่ใน
การก่อสร้าง
อาคาร 

งานป้องกันฯ มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

2. ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดต้ัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
อปพร.ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านล า
นาว เจ้าหน้าท่ี อปพร. จ านวน 
40 คน 

    200,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

อบต.บ้านล านาว
มี อปพร.ที่มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

3. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 

-ช่วยเทศกาลปีใหม่ อปพร.และ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน 
-ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อปพร.
และประชาชนทั่วไป จ านวน 30 
คน 

    40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. จัดหาเครื่องแบบอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) 

เพ่ือจัดหาเครื่องแบบ 
อปพร.และเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ 

เครื่องแบบ อปพร. 30 ชุด     100,000 จ านวน
เครื่องแบบ   
 อปพร. 

อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
และเกิดความ
พร้อมเพรียง 

ส านักงาน
ปลัด 

5. ขับข่ีปลอดภัย เสริมสร้างวินัย
จราจร 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้เรื่อง
ความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  
60 คน 

    30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัย
บนท้องถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม  5  โครงการ       1,482,600    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การด้านอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ล านาว 

ผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว จ านวน 
150 คน 

    100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
ในการด ารงชีวิต 
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม   1  โครงการ       100,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  4.1   แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าชุมชน 

เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลป่าชุมชน 

การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

    40,000 จ านวนพ้ืนที่
ป่าชุมชน 

มีป่าไม้ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมการผสมปุ๋ย 
ใช้เอง 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เรื่องการผสมปุ๋ย 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป     50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เรื่องการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ท้องถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ์
สมุนไพรท้องถ่ิน
ของชุมชน 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป     30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรท้องถ่ิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม  3   โครงการ       120,000    

 

 

 



   หน้า 28 
 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว  

เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการให้บริการ
สาธารณะของ 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะของ 
อบต.บ้านล านาว 

    25,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
ประเมิน 

สามารถน าผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 
มาปรับปรุงการ
ให้บริการ
สาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม   1  โครงการ       25,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.3   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบางจันสี 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี  

    71,400 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเคี่ยมงาม 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมงาม  

    71,400 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี  

    71,400 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าน่ิง 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าน่ิง  

    89,800 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เจริญรัชต์ภาคย์ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชต์ภาคย์  

    68,400 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเหนือโตน 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือโตน  

    65,900 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไสยาสน์ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ และเด็ก
เล็กของ ศพด. 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยาสน์  

    58,800 ร้อยละ 100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 รวม  7  โครงการ       497,100    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 

ส าหรบัโครงการพฒันาที่เกนิศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-18 จากสาย
บางจันส-ีหน้าควน  
บ้านบางจันสี หมู่ที่ 1 ต าบล
บ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร  จาก กม. ท่ี 00+000 
– 01+650 หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  8,250 ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง 

    5,374,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-20  จากสาย
บางปริก-ควนหินราว  
บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 ต าบล
บ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 900 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  5,400 ตารางเมตร จาก กม.
ที่ 00+000-00+900  ไม่มีไหล่ทาง 

    3,439,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-32  จากสายน้ าน่ิง-
หน้าควน บ้านน้ าน่ิง  หมู่ที่ 
5 ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
00+000-00+935 และจาก กม.ที่ 
01+095 – 02+223 และจาก กม.ที่ 
02+253 – 03+350 กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,160 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,640 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

    9,229,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-25  จากสาย
ไสยาสน์-ทับควาย  
บ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,240 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  6,200 ตารางเมตร จาก 
กม.ที่ 00+770 – 02+010  
ไม่มีไหล่ทาง 

    4,183,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-54  จากสายศรีเทพ 
24 บ้านเคี่ยมงาม  หมู่ที่ 
11ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
00+400 – 00+635 และ จาก กม.ที่ 
00+795 – 00+995  กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 435 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตาราง
เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

    1,334,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-26 จากสาย
ควนประ บ้านป่าเตย  
 หมู่ที่ 13   
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จาก กม.ที่ 00+720 – 
02+620 และ จาก กม.ที่ 02+643 – 
03+143 กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 2,400 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

    8,125,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-15  จากสายวังวารี 
บ้านรัตนธาร  หมู่ที่ 15
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
01+450 – 01+485  และ จาก กม.
ที่ 01+645 – 02+995 กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,385 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,540
ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

    4,085,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 รวม 7 โครงการ       35,769,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ค่าครภุัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ซัมเมิร์สสูบน้ า)
จ านวน 2 เครื่อง 

    60,000 กองช่าง 

2 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
จ านวน  2  เครื่อง  

          26,000 กองช่าง 

3 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ตีนช้าง) 
จ านวน  2  เครื่อง  

          48,000 กองช่าง 

4 การพาณิชย์ ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าเบนซิน 
จ านวน  1  เครื่อง  

          12,000 กองช่าง 

รวม     146,000  

 

 

แบบ ผ.03 


