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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
       เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

        เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2561   
 

--------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 แล้ว เมื่อสมัยประชุมวิสามัญที่ 2/2561 ในวันที่             
30 กรกฎาคม 2561 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   3  สิงหาคม   2561 

 
 

 
    ลงชื่อ 
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

 



 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 2/2561 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เนื่องมาจากมีการเพ่ิมเติมโครงการใหม่ ซึ่งยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิม และการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
เดิม  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน และทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงมีความประสงค์ให้มีการเพ่ิมเติมโครงการ ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน  
อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564)  ซึ่ง
ประกาศใช้  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 แล้ว 

ดั้งนั้น เพ่ือให้การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงมีความประสงค์ เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
2561-2564)  ครั้งที่  2/2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 ซึ่งมีใจความส าคัญว่า “เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้” 
 
 

ฝุายนโยบายและแผน 
                                                                                                         อบต.บ้านล านาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

                                                                                       หน้า 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         1  

โครงการเพิ่มเติม          4 

โครงการเพิ่มเติมส าหรับเงินอุดหนุน       39 

โครงการพัฒนา ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด     62 

บัญชีครุภัณฑ์          64 

 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
 พื้นฐาน 

          

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา 

- - 3 1,251,000 - - - - 3 1,251,000 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์   2 351,000 - - - - 2 351,000 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - 

รวม   5 1,602,000 - - - - 5 1,602,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 และสังคม 

          

 2.1 แผนงานการศึกษา - - 1 1,822,800 - - - - 1 1,822,800 
 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
  และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - 

 2.3 แผนงานสาธารณสุข   59 572,840 - - - - 59 572,840 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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) 

 2.4 แผนงานการรักษาความสงบ
  ภายใน 

- - - - - - - - - - 

 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 

- - 2 70,000 - - - - 2 70,000 

 2.6 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - 
รวม   62 2,465,640 - - - - 62 2,465,640 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

 4.1 แผนงานการเกษตร - - 2 484,000 - - - - 2 484,000 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 8,000 - - - - - - 

รวม - - 3 492,000 - - - - 3 492,000 

  



 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
 จัดการองค์กรภายใต้ระบบ 
     ธรรมาภิบาล 

          

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - 2 70,000 - - - - 2 70,000 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
  การโยธา 

- - - - - - - - - - 

 5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - -  
รวม - - 2 70,000 - - - - 2 70,000 

รวมทั้งสิ้น   72 4,629,640 - - - - 72 4,629,640 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที ่ 7 
 

เพื่อปรับปรุง ต่อเตมิ
อาคารเอนกประสงค์
ของหมู่บ้านให้มีความ
สะดวกพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงและต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
ของหมู่บ้านจ านวน 1  
หลัง 

 369,000   จ านวนครั้ง
การใช้
ประโยชน์ของ
อาคาร
เอนกประสงค์ 

อาคาร
เอนกประสงค์ของ
หมู่บ้านมีความ
พร้อมใช้งาน และ
รองรับประชาชน
ในหมู่บ้านได้อยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศรเีทพ 3 หมู่ที่  11 
 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาว ไม่น้อยกว่า 125 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 457,800   ความยาวถนน 
  

มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายช่องวัว  หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาว ไม่น้อยกว่า 140 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 425,000   ความยาวถนน 
  

มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
บ้านอ่าวนิลคลาน (ถนนสาย
บางขัน-วังวิเศษ บางดี) 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง 

 102,000   จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
(บ้านควนหินราว) ติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์ส าหรับประปา 
(พลังงานแสงอาทิตย์ Solar 
Cell)  หมู่ที่ 8 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 
1 ชุด 

 249,000   จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ให้ความรู้ เรื่องการจัดการ 
น้ าเสีย 

-เพื่อให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับ
สาเหตุของน้ าเสีย 
-ให้ประชาชนรู้ถึง
วิธีการจัดการน้ าเสยี 
และตระหนักถึงคณุค่า
ของทรัพยากรน้ า 

-ประชาชนในต าบลบ้าน
ล านาว 
-หน่วยงานราชการ 
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงเรียน   

 8,000   จ านวนแหล่ง
น้ าเสียลดลง 

-ประชาชนทราบ
ถึงสาเหตุของน้ า
เสีย 
-ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการจัดการ
น้ าเสีย และ
ตระหนักถึงคณุค่า
ของทรัพยากรน้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ขุดลอกสระเก็บน้ า 
บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกสระเก็บน้ า 1 
แห่ง 

 444,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าสาธารณะ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 80 คน 

 40,000   ร้อยละ80 
ของประชาชน
ที่เข้าร่วมมี
ความรู้ในการ
ดูแลรักษา
แหล่งน้ า 

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลรักษา
แหล่งน้ าสาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ 
ศพด.ในสังกัด 
อบต.บ้านล า
นาว 

เด็กเล็กใน ศพด.สังกัด อบต.บา้นล านาว จ านวน 7 
ศูนย์  คือ 
-ศพด.บ้านไสยสน์  
-ศพด.บ้านบางสี   
-ศพด.เจรญิรัชตภ์าคย์  
-ศพด.บ้านเคี่ยมงาม  
-ศพด.บ้านเหนือโตน  
-ศพด.บ้านพรุพี   
-ศพด. บ้านน้ านิ่ง  

 2,716,230   จ านวน ศพด.

ที่ได้รับการ

สนับสนุน 

ศพด. นักเรียน ครู 

ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และ

แบ่งเบาภาระของ

ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย 
-เพื่อลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ทุกกลุ่มอาย ุ

โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,แหล่งชุมชน,วัด ,
ตลาด 

 45,800   จ านวนผู้ปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

-สามารถปูองกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย 
-ประชาชน
ตระหนักในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ ประจ าปี 

2562 

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัข

และแมว และขึ้น

ทะเบียนสตัว์ตาม

โครงการ 

สุนัขและแมวในพื้นที่

ต าบลบ้านล านาวได้รับ

การควบคุมและปูองกัน

โรคพิษสุนัขบ้า   

8,118 33,840   จ านวนสุนัข

และแมวท่ี

ได้รับการขึ้น

ทะเบียนสตัว์

ตามโครงการ 

จ านวนโรคพิษ

สุนัขบ้าลดลง 

ส านักงาน

ปลัด 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ ประจ าปี 

2562 

เพื่อให้สุนัขและแมว

ได้รับการฉีดวัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขและแมวใน

พื้นที่ต าบลบ้านล านาว  

40,590 173,200   จ านวนสุนัข
และแมว ได้
ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวนโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ส านักงาน
ปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ  
 

-ส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต้นแบบ 

ผู้สูงอายุ ,คณะผู้บริหาร 
อบต,พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง  รวมทั้งสิ้น 
100 คน  

 200,000   -จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

-ผู้สูงอายุมี
ความสุขบนทาง
สายกลางตามหลัก
ของศาสนา 
-ผู้สูงอายุมีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในการจัดกิจกรรม 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

-ส่งเสรมิให้เกิดความ
ร่วมมือและการท างาน
ร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานราชการ 
ประชาชน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

-ประชาชน 
-ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สภาท้องถิ่น 
-หัวหน้าหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน 
-ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชน 
-คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาว 

 15,650   -จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

-ท าให้เกิดความ
ร่วมมือและการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชน รวมถึง
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ส่งเสริมคณุธรรม และ
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาว จ านวน 50คน 

 20,000   จ านวน
พนักงานท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจ และยดึมั่น
ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

ส านักปลดั 

2 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

กิจกรรมการจัดงานรัฐ
พิธี เฉลิมเฉลิมพระ
เกียรตฯิในวันส าคญั 

 50,000   ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ 
ประชาชน เกิด
ความรัก สามัคคี 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
บ้านนายสมพงษ-์ต่อเขต ม.14    
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

700,000 700,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมพงษ-์
ต่อเขตหมู่ที่ 14   หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 163ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 492,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนา้
ควน ม.2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าควน  หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 163ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 492,900   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
ท้ายเภา ม.8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยท้ายเภา 
 หมู่ที่ 8  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 160 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 490,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
ไสยาสนควนนกไผ่  ม.9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,450 ม. 

  1,000,000 1,500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไสยาสน-์ควนนก
ไผ่ หมู่ที่ 9 
  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 177 ม.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
ปี 2563 ยาว 180 ม. 
ปี 2564 ยาว 180 ม. 

 492,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 5 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายควนชก-บ้านปูาโมย้    
ม.10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 ม.หนา 
0.05ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว315 ม. 
ปี 2562 ยาว 150 ม. 
ปี 2563 ยาว 150 ม. 
ปี 2564 ยาว 150 ม. 

983,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 5 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายควนชก-บ้านปูาโมย้    
ม.10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้างไม่น้อยกว่า  
 5 ม. ระยะทาง 170 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ปี 2563 ยาว 150 ม. 
ปี 2564 ยาว 150 ม. 

983,000 491,700 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 6 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายเกาะปล้าว –ควนอีแหวง 
ม.12 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกาะปล้าว-ควน 
อีแหวง หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า  5 ม. 
ระยะทาง 129 ม. หนา 
0.15 ม. 
ปี 2563 ยาว 150 ม. 
ปี 2564 ยาว 150 ม. 

 489,500 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 7 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายควนประ  ม.13 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

 1,000,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 7 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายควนประ  หมู่ท่ี13 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต กว้างไม่น้อยกว่า 
 5 ม. ยาว 129 ม.หนา
ไม่น้อยกว่า 0.05 ม. 
ปี 2563 ยาว 150 ม. 
ปี 2564 ยาว 150 ม. 

 490,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 8 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายส าราญราษฎร์ ม.14  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. 
ยาว 560 ม. 

800,000 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 8 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายส าราญราษฎร์ ม.14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 
ม. ยาว 169 ม.หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 490,800   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
สายวังวารี ม.15  
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 560 ม. 

700,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังวารี หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 163 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

 492,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

 



 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางปริก-ทุ่งโคกแค ม.16  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 

600,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 10 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บางปริก-ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 
ม. ยาว 168 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 491,700   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 



 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานการพาณิชย์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปา 1 แห่ง  

  500,000  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง  

 493,000   จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน คัดแยก
ขยะจากครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน คัดแยก
ขยะจากครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

100,000 
(100,000) 

80,000 80,000 80,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

การจัดท าแผนท่ีภาษีฯ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 150,000 
(150,000) 

150,000 
(150,000) 

150,000 
(150,000) 

แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น
ครบถ้วน ถูกต้อง 

กองคลัง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

การจัดท าแผนท่ีภาษีฯ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น
ครบถ้วน ถูกต้อง 

กองคลัง 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 วันส าคัญต่างๆ เพื่อให้เด็กเรยีนรู้ถึง
ความส าคญัและวิธี
ปฏิบัติตนในวันส าคัญ
ต่างๆ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้าน
ล านาวท้ัง 7ศูนย์ 

14,000 14,000 
(14,000) 

14,000 
(14,000) 

14,000 
(14,000) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัน
ส าคัญ 

เด็กได้เรยีนรู้ถึงวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 วันส าคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
เห็นความส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญ
ของชาติ 

ครู จ านวน 30 คน  เด็ก
เล็กในศูนย์ทุกคน และ
ผู้ปกครอง 

14,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัน
ส าคัญ 

เด็กได้เล็งเห็น
ความส าคญัของ
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก อบต.บ้าน
ล านาว 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกดั อบต.
บ้านล านาว 

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูผูดู้แลเด็ก /
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
มีความรู้ ความ  
สามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านล า
นาว  

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกดั อบต.
บ้านล านาว ท้ัง 7 ศูนย์ 
จ านวน 30 คน             

60,000 
(60,000) 

40,000 40,000 
 

40,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูผูดู้แลเด็ก /
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
เล็ก ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 3 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
ปลอดภัยและม ี
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  7 
ศูนย์ 

500,000 500,000 
(500,000) 

385,000 
(385,000) 

385,000 
(385,000) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารและ
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

กองการศึกษา 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 3 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
น้ านิ่ง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
ปลอดภัยและม ี
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 
1 ศูนย์ 

 487,000   ระยะเวลาใน
การใช้งานของ
อาคาร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารและ
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

กองการศึกษา 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 เสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความรักความผูกพัน 
 

ครอบครัวจ านวน 30 
ครอบครัว 

100,000 100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่น
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 เสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง -เพื่อสร้างความ
รัก ความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าสมาชิก
ในครอบครัว 

-ครอบครัวเด็กในพื้นที่ต าบล
บ้านล านาว(บุคคลที่เป็นสมาชิก
ในครอบครัวประมาณ 30 
ครอบครัว) 
-คณะผูบ้ริหาร ,เจ้าหนา้ที่ อบต.
บ้านล านาว รวม110 คน 

 40,000   จ านวน
ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

สมาชิกใน
ครอบครัวเกดิ
ความรัก ความ
เข้าใจและสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะการพัฒนาความ
เป็นผู้น า เสริมสรา้ง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตร ี

กลุ่มสตรี จ านวน 50 คน  30,000 30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตรมีีความรู้ 
ทักษะในการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง 
-เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

-กลุ่มสตรี ในพ้ืนท่ี 
จ านวน 60 คน  
-เจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 
คน 
รวมท้ังสิ้น 65 คน 

30,000 30,000 
 

  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-กลุ่มสตรไีด้รับ
การพัฒนาตนเอง 
-กลุ่มสตรีมโีอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์ อบต.
บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปเห็นความส าคญั
ของการเล่นกีฬา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปของต าบลบ้าน 
ล านาวท้ัง 16 หมู่บ้าน 

100,000 
(250,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์ อบต.
บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปเห็นความส าคญั
ของการเล่นกีฬา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปของต าบลบ้าน 
ล านาวท้ัง 16 หมู่บ้าน 

100,000 
(250,000) 

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.6 แผนงานงบกลาง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

10,400,000 
(11,000,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

จ านวน
ผู้สูงอายไุด้รับ

เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

10,400,000 
(11,000,000) 

12,993,600 13,643,280 14,325,444 จ านวน
ผู้สูงอายไุด้รับ

เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 2,300,000 
(2,400,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

จ านวนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 2,300,000 
(2,400,000) 

3,312,000 3,477,600 3,651,480 จ านวนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

จ านวนผู้ปุวย
เอดสไ์ด้รับเบี้ย

ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

120,000 
(120,000) 

150,000 157,500 165,375 จ านวนผู้ปุวย
เอดสไ์ด้รับเบี้ย

ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
อาชีพให้กับประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาว จ านวน 50 
คน 

40,000 
(30,000) 

40,000 
(40,000) 

40,000 
(40,000) 

40,000 
(40,000) 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ (การเลีย้งผึ้ง
และการเพาะเห็ดโคน) 

-เพื่ออบรมการเลี้ยงผึ้ง
และการเพาะเห็ดโคน 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 

กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มสตรี,
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
50 คน  

 40,000 
 

  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ในการเลี้ยงผึ้งและ
การเพาะเห็ดโคน 

ส านักงาน
ปลัด 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 1 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 2 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 1 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.1 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1 

 4 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.1 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 5 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 2 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.2 

6 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 2 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.2 

 7 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.2 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.2 

  



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 8 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.2 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.2 

9 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.3 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.3 

 10 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 3 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.3 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 11 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.3 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.3 

12 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.4 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.4 

 13 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 4 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.4 

  



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 14 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.4 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.4 

15 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.5 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.5 

 16 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 5 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.5 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.5 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.5 

18 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.6 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.6 

19 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 6 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.6 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.6 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.6 

21 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 7 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.7 

22 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 7 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.7 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

23 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.7 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.7 

24 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.7 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.7 

25 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 8 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.8 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

26 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 8 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.8 

27 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.8 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.8 

28 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.8 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.8 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

29 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 9 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.9 

30 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 9 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.9 

31 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.9 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.9 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

32 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.9 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.9 

33 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 10 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.10 

34 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 10 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.10 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

35 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.10 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.10 

36 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.10 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.10 

37 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.11 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.11 

 
 



 
 

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

38 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 11 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.11 

39 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.11 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.11 

40 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.12 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.12 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

41 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 12 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.12 

42 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.12 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.12 

43 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.13 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.13 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

44 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 13 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.13 

45 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.13 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.13 

46 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 14 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.14 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

47 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 14 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.14 

48 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.14 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.14 

49 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.14 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.14 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

50 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ม. 15 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได ้

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 20 คน 

 5,450   จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการและ
สามารถ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได ้

สตรคีวามรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.15 

51 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 15 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.15 

52 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.15 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40 คน 

 8,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.15 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

53 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน      
ม.15 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ได้รับสารไอโอดีน 

ปูายรณรงค์เรื่องสาร
ไอโอดีน จ านวน 
 1 ปูาย  

 1,000   จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.15 

54 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ม.16 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หารรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.16 

55 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 16 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ เรื่องการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นและ
การรักษาโรคอย่างง่าย 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450   จ านวน
ประชาชน 
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.16 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

56 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ม.16 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

 9,100   จ านวนผู ้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ประเพณีชัก
พระไว้ให้คนรุ่นหลังได้
สืบสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล
เกิดความรัก และ
เห็นความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ 
อ าเภอบางขัน 

-เพื่อปลูกฝังและ
เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 
-ส่งเสรมิอนุรักษ์
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางขันและ
อ าเภอใกล้เคยีงเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 
 

 38,400   จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ใน
พื้นที่อ าเภอ 
บางขัน มีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลง: เพื่อเปลี่ยนแบบ จาก ผ.01 เป็น ผ.02 อุดหนุงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางขันและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดิม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี เทศกาลวันมาฆะบูชา 
แห่ผ้าห่มพระพุทธลลีาฯ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิลาน
ประเพณีท้องถิ่น 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์งาน
ประเพณีวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา ปกครองอ าเภอ
บางขัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี เทศกาลวันมาฆะบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช
และแหผ่้าห่มพระพุทธลลีาศิริ
ธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล  
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิลาน
ประเพณีท้องถิ่น 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ข้าราชการและ
ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอ 
บางขันได้มสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งาม 

กองการศึกษา ปกครองอ าเภอ
บางขัน 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลง: เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับวันส าคัญและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายบางปริก-ควนหินราว หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 6 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 900 ม.หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 3,280,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านล านาว 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายบางปริก-นาไสยูง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 5 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 500 ม.หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 1,539,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านล านาว 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายช่องวัว หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 2,135 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร 

 6,165,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านล านาว 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายน้ านิ่ง-
ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 6 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 1,185 ม.หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 4,662,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านล านาว 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายไสยาสน-์ปุาแต้ว หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 6 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 1,800 ม.หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 6,738,000   
 

ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครศรีฯ
อบต.บ้านล านาว 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 3-6 
 จ านวน 1 ตัว  
-ขนาดกว้าง80*ยาว150* สูง 75
ซม. มี 1 ลิ้นชัก,1ตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวาและ1ตู้เก็บเอกสาร
ด้านซ้าย 

 4,800   กองการศึกษา 

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 
-มีพนักพิงและที่เท้าแขน ปรับ
ระดับขึ้นลงได้ หมุนไดโ้ดยรอบ 

 2,000   กองการศึกษา 

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตั้งโต๊ะ(ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)  จ านวน 24 ตัว 
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 น้ิว 
-ราคาตัวละ 1,000 บาท 

 24,000   กองการศึกษา 

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแฟูมเอกสาร จ านวน 1ตู ้
-มีช่องเก็บแฟูมเอกสาร 24 ช่อง 

 5,000   กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
-ขนาดยาว 100กว้าง 60 สูง76 
เซนติเมตร 

 2,200   กองการศึกษา 

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 
เครื่อง 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
-CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก   
( 2core)  
-RAM ชนิด DDR4 หรือกว่าไม่
น้อยกว่า 4 GB 
-Hard Drive ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
1TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
120GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพ  

 16,000   กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 

 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 
-สามารถเป็น Printer,Copier, 
Scanner,Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
-พ่นหมึกแบบ Inkjet 
-มีความเร็วพ่นสีไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อนาที 
สามารถใช้เครือข่ายไร้สาย Wifi 
 

 7,900   กองการศึกษา 

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์  เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง 
-มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800VA ( 480Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที 

 3,200   กองการศึกษา 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.08 

 

แบบ ผ.08 

 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 กองช่าง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 รถจักยานยนต์ ขนาด 120 ซีซ ี
จ านวน 2 คัน เพื่อ 
-งานด้านกิจการประปา 1 คัน 
-งานด้านควบคุมการก่อสร้าง 
  1 คัน 

 101,000   กองช่าง 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เดิม) 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน  10 ตัว 

 30,000   ส านักงานปลัด 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  
-จ านวน 10 ตัว 
- ราคาตัว 4,700 บาท 
-ขนาด ไม่น้อยกว่า 70*150*75 
เซนติเมตร 

 47,000   ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.08 


