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 ตามที่กระผม นายสุเทพ ภักดีโชติ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวตาม
อ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 เพ่ือให้ทราบถึง
เจตนารมณ์  และนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นต าบลบ้านล านาว เพ่ือประโยชน์สุขของท้องถิ่นและประชาชน
ชาวต าบลบ้านล านาวทุกคน และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเป็นประจ าทุกปี ตาม
มาตรา 58 /5 นั้น  
 กระผม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้  7 ด้าน ดังนี้  

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
  1.1 บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  1.2 ประสานงานอย่างจริงจังกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ  
  1.3 ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต าบลบ้านล านาว 
  1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพ มีขวัญก าลังใจใน
การท างาน  
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกด้าน 

 2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอดปี 
  2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายประปาหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  2.3 ผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหลักของหมู่บ้าน 
  2.4 ติดตั้งไฟส่องทางในย่านชุมชนทุกชุมชน และทุกทางแยกส าคัญในหมู่บ้าน  
  2.5 ผลักดันให้มีการขยายการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรในเขตชุมชนล านาว 
  2.6 ติดตามเร่งรัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
  3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว ทุกศูนย์ ทุกด้านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
  3.2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ในเขตต าบลบ้านล านาว 
  3.3 สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ อบต.และชุมชน  
  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ 

นายสุเทพ ภักดีโชต ิ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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 4. นโยบายด้านสาธารณสุข การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อย  
  4.1 ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา 
  4.2 ร่วมท างานกับ อสม. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 
  4.3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง 
  4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะและก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  4.5 ร่วมรณรงค์ ป้องกัน บ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริงจัง 
  4.6 เตรียมการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที 
  4.7 สนับสนุนงาน อปพร. จัดตั้งหนึ่ง อบต. หนึ่งทีมกู้ภัย โดยพัฒนาศักยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  5.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุนหมุนเวียน การตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5.3 สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนากระบวนการจัดการเพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิก  
  5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 6. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง  
  6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่ดี สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน 
  6.3 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาสทุกด้านให้อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี และมีความสุข  
  6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างทั่วถึง  
  6.5 ท านุบ ารุงวัด ส านักสงฆ์ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 
  7.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้ าในเขตต าบลบ้านล านาว  
  7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของต าบลบ้านล านาวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มาแล้วขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และศึกษาดูงาน 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามต าแหน่งงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การท างาน  

131,175 

2 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.บ้านล านาว 

ส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

30,375 

3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 
ที่ 9 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

4,810 

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความ
จงรักภักดี โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

4,317 

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา การ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

6 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

25,000 

7 ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

ต่อเติมอาคารส านักงาน กว้าง 7 เมตร  
ยาว 7 เมตร 

593,000 

8 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส านักงาน 
อบต.บ้านล านาว 

ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 1 ชุด 479,000 

รวม    8  โครงการ 1,267,677 
 

  

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางจันสี- 

หน้าควน ม.1 
ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ช ารุดระยะทาง 
220 เมตร 

491,000 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยลูกดก ม.1 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร 

488,000 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายสมพงษ์-ต่อเขต ม.14  
หมู่ที่ 1 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร 

491,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายสมเด็จย่า ม.2 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 324 เมตร 

982,000 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก- 
นาไสยูง ม.3 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 306 เมตร 

982,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
อ่าวนิลคลาน 1  ม.4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
309 เมตร 

981,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ขึ้นส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง ม.5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 162 เมตร  

491,000 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้ านิ่ง -อ่าวลุงคง ม.5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  25  เมตร 

483,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้ านิ่ง -หน้าควน ม.5  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 160 เมตร 

489,000 

10 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเหนือโตน – 
ส้านแดง ม.6 

ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ช ารุด ระยะทาง 
192.60 เมตร 

489,000 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หลังโรงเรียนบางขันวิทยา ม.7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 163 เมตร 

492,000 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ควนหินราว ซอย 2 ม.8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 162 เมตร 

492,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ห้วยหินเพิง ม.8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 163 เมตร 

491,000 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สันติสุข ม.9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  162 เมตร 

489,000 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไสยาสน์-ควนนกไผ่ ม.9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 183 เมตร 

493,000 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายเผียน ม.9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร 

491,000 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



หน้า 5 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
17 ถนนลาดยางสายชวนชก-บ้านป้าโม้ย 

ม.10 
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  ยาว 156 เมตร 

489,000 

18 ถนนลาดยางสายชวนชก-บ้านป้าโม้ย 
ม.10 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ศรีเทพ 13 ม.11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  325 เมตร 

984,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อดิน ม.11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 105 เมตร 

316,000 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าหลุมขยะเก่า (ศรีเทพ 24)   
ม.11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 153 เมตร 

492,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
เกาะปล้าว-ควนอีแหวง ม.12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 266 เมตร 

983,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายปาน-นายประสิทธิ์ ม.12  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 162 เมตร 

491,000 

24 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ 
 ม.13 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 298 เมตร 

979,000 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชอบพัฒนา ม.14 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร 

491,000 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 
ส าราญราษฎร์ ม.14 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ช ารุด ระยะทาง 
130 เมตร 

491,000 

27 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 
ราษฎร์พัฒนา ม.14 

ซ่อมแซมถนนจุดที่ช ารุด ระยะทาง 165 เมตร 488,000 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกส าราญ
ราษฎร์-หลังที่ว่าการอ าเภอบางขัน  
ม.14 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ช ารุด ระยะทาง 
320 เมตร 

110,000 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ราษฎร์พัฒนา ม.15 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  ยาว 302 เมตร 

984,000 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วังวารี ม.15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 162 เมตร 

492,000 

31 ปรับถมดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว ม.15 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

32 ก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม.15 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 



หน้า 6 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
33 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก- 

ทุ่งโคกแค ม.16 
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  ยาว 140 เมตร 

453,000 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งโคกแค-ห้วยท้ายเภา  ม.16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร 

492,000 

35 ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคอสะพาน
ถนนสายบางปริก-ทุ่งโคกแค  ม.16 

ก าแพงป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน  
ความยาว 24 เมตร 

485,000 

36 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านพรุพรี) ม.4 

หอถังประปา(ทรงแชมเปญ) ความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร 

411,000 

37 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน  
(ในสายทางถนนสายสวนปาล์ม) ม.4 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 1 จุด  144,000 

รวม  37  โครงการ 19,090,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 7 
 

 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.บ้านล านาว 
อาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ 

1,925,700 

2 อาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุน ร.ร.สังกัด สพฐ. จ านวน 5 แห่ง ในเขต
พ้ืนที่ อบต.บ้านล านาว 

8,460,000 

3 อาหารเสริม (นม)  อาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก สังกัด  อบต. 
บ้านล านาว และอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ อบต. บ้านล านาว 

4,618,675 

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 139,598 
5 วันส าคัญต่างๆ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ จัด

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทาง
ศาสนา  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

6 ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. 
(รายหัว) 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการนักเรียน 

668,100 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน/
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ ได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 

315,270 

8 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดต้ังเครื่องกรองน้ าให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย ์

140,000 

9 จัดซื้อโทรโข่ง จัดซื้อโทรโข่งแบบเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว 6,400 
10 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับส านักงาน 

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย ์
112,000 

11 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย ์

30,100 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี) 

-ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 
43 เมตร 
-ปูกระเบื้องพ้ืน 44.40 ตามรางเมตร 
-ติดตั้งแผ่น Matal Cheet ความยาว  
14.60 เมตร 

371,000 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว(ก่อสร้าง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือโตน) 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 
67.30 เมตร 

390,000 

 

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 



หน้า 8 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
14 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบล 

บ้านล านาว 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
15 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านล านาวได้เข้าร่วม

กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
69,988 

16 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน ทั้ง  
16 หมู่บ้าน 

120,458 

17 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ
อ าเภอบางขัน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางขันจัดงาน
ประเพณีชักพระ 

40,000 

18 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธณรมและ
ประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่ม
พระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่ง
มงคล 

อุดหนุนอ าเภอบางขันจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

55,000 

19 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

อุดหนุนอ าเภอบางขันจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000 

20 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ม.9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 1 แห่ง ขนาด  
กว้าง 15 เมตร  ยาว 25 เมตร 

246,000 

21 ปรับปรุงลู่วิ่งออกก าลังกายสนามหน้า
ที่ว่าการอ าเภอบางขัน ม.1 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

รวม  21  โครงการ 17,768,754 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 9 
 

 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่  
อบต.บ้านล านาว 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ
แมว ในพ้ืนที่ อบต.บ้านล านาว 

102,132 

3 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งชุมชน วัด 
ตลาด ในเขตพ้ืนที่ 

29,907 

4 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 

จิตอาสา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  
50 คน 

200,000 

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

สนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

100,000 

6 จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
เอนกประสงค์ 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน 

4,462,000 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 2 เส้น 24,000 
8 จัดซื้อกรวยจราจร จัดซื้อกรวยจราจร จ านวน 24 อัน 20,400 

รวม 8 โครงการ 4,938,439 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ส่งเสริมอาชีพ (การท าผ้าบาติก) 

 
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 20 คน 

59,932 

2 ส่งเสริมความรู้การผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 30 คน ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 2 โครงการ 59,932 
 

  

ด้านสาธารณสุข การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านเศรษฐกิจ 



หน้า 10 
 

  

 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ฝึกอบรมเยาวชนคนดี ศรีล านาว สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านล านาว และ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 80 คน 
21,378 

2 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล
บ้านล านาว 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่ 12,116,000 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการในเขตพ้ืนที่ 2,880,000 
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนที่ 136,000 

รวม 5 โครงการ 15,153,378 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 สร้างฝายชะลอน้ า ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 5 จุด  49,865 
2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น(ฝายมีชีวิต)ห้วยช่อง

แค ม.2 
ฝายน้ าล้นขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร 
ความยาว 18 เมตร 

261,000 

3 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม.6 -ขุดลอกสระน้ าเดิม พ้ืนที่ 2,660 ตารางเมตร 
-ขุดลอกด้วยเครื่องจักร 5,560 ลูกบาศก์เมตร 
-ขุดลอกทางรับน้ า กว้าง 5 เมตร  
ยาว 25 เมตร 

334,000 

4 ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ 
 

ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ 149,000 

รวม 4 โครงการ 793,865 
 

 

ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายรับ – รายจ่าย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร 
  
  
  

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 678,000.00 32,806.40 -645,193.60 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,000.00 2,700.00 1,700.00 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 1,000.00 5,690.46 4,690.46 
ภาษีป้าย 50,000.00 69,676.00 19,676.00 
อากรการฆ่าสัตว์ 30,000.00 41,160.00 11,160.00 

รวมหมวดภาษีอากร 760,000.00 152,032.86 -607,967.14 
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ 
ขายสุรา 

500.00 1,445.30 945.30 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 2,602.00 1,102.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 
สะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

100.00 30.00 -70.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,000.00 4,100.00 100.00 
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 300,000.00 275,620.00 -24,380.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

2,000.00 2,990.00 990.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 250,000.00 89,800.00 -160,200.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 5,000.00 45,401.00 40,401.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

6,000.00 3,000.00 -3,000.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2,000.00 2,000.00 0.00 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 6,000.00 2,000.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 660.00 160.00 

รายรับจริง 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน
ประมาณการ 

 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 500.00 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 575,600 434,448.30 -141,151.70 
หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 150,000.00 329,849.99 179,849.99 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000.00 329,849.99 179,849.99 
หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์ 

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ 
สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,000,000.00 692,328.00 -307,672.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,000,000.00 692,328.00 -307,672.00 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 
  

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 465.00 465.00 
ค่าขายแบบแปลน 20,000.00 182,000.00 162,000.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 100 0.10 -99.90 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,100 182,465.10 162,365.10 
หมวดภาษี
จัดสรร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 600,000.00 781,205.45 181,205.45 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000.00 11,506,057.32 1,506,057.32 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 6,500,000.00 6,659,149.32 159,149.32 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000.00 173,785.64 -26,214.36 
ภาษีสรรพสามิต 11,000,000.00 12,570,255.70 1,570,255.70 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

100,000.00 14,821.20 -85,178.80 

ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 400,000.00 233,592.97 -166,407.03 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2,500,000.00 2,233,688.80 -266,311.20 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 500.00 0.00 -500.00 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,000.00 0.00 -2,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,302,500.00 34,563,965.56 3,261,465.56 
หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

50,000,000.00 52,018,119.00 2,018,119.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000,000.00 52,018,119.00 2,018,119.00 
รวมทั้งหมด 83,808,200.00 88,373,208.81 4,565,008.81 
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หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 400,000.00 305,582.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000.00 14,413.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,056,000.00 12,116,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,379,200.00 2,880,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000.00 136,000.00 
ส ารองจ่าย 4,650,018.00 3,562,603.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

338,082.00 338,082.00 

  รวม งบกลาง 22,023,300.00 19,352,680.00 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,545,000.00 8,545,000.00 
เงินอุดหนุนเอกชน 40,000.00 40,000.00 

  รวม งบเงินอุดหนุน 8,585,000.00 8,585,000.00 
งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,249,350.00 336,150.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

160,000.00 58,800.00 

ค่าเช่าบ้าน 648,000.00 624,000.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 180,000.00 139,155.00 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000.00 111,572.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

40,000.00 31,999.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

5,384,410.00 3,965,876.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000.00 202,063.70 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 306,000.00 297,260.90 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 111,000.00 77,383.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 180,000.00 169,328.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 560,000.00 304,300.00 
วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 185,000.00 156,220.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,400.00 59,750.00 

รายจ่ายจริง 
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หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

 

 

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,805,830.00 3,427,169.26 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 170,000.00 9,330.00 
วัสดุกีฬา 136,000.00 120,000.00 
วัสดุก่อสร้าง 180,00.00 177,088.92 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 170,000.00 166,117.50 
วัสดุดับเพลิง 24,000.00 24,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 1,230,000.00 1,073,582.09 
ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 3,082.57 
ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000.00 19,510.80 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

130,000.00 81,775.60 

  รวม งบด าเนินงาน 17,778,990 11,636,062.34 
งบบุคลากร เงินเดือน  

(ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

45,600.00 45,600.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

45,600.00 45,600.00 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

90,720.00 90,720.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,617,360.00 2,612,040.00 

 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 13,057,960.00 11,868,020.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 141,200.00 109,940.00 

 

เงินประจ าต าแหน่ง 402,000.00 313,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,621,600.00 6,391,096.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 663,190.00 423,432.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 284,600.00 273,480.00 
เงินวิทยฐานะ 269,500.00 269,500.00 

รวม งบบุคลากร 24,771,410.00 22,975,008.00 
งบ 
รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 

  รวม งบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 
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หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 66,000.00 58,200.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 329,800.00 321,490.00 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,500,000.00 4,462,000.00 
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 140,000.00 140,000.00 
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300.00 19,300.00 
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 6,400.00 6,400.00 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

2,082,000.00 1,354,835.00 

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,704,000.00 1,466,000.00 
ค่าถมดิน 296,000.00 0.00 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม
การก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง 

481,000.00 479,000.00 

  รวม งบลงทุน 10,624,500.00 8,307,225.00 
  รวมสุทธิ 83,808,200.00 70,880,975.34 

 
 
กระผมขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ได้กระท าไปแล้วนั้นเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะได้

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้นโยบายทุกประการที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วประสบความส าเร็จ  สมดังความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และท าให้ชาวต าบลบ้านล านาวมีความสุขและความภาคภูมิใจ  ทั้งนี้ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง  ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ชุมชนพัฒนา  ประชาชนมีสุข” 
  ทั้งนี้  การด าเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งผู้น า
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  หน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชน  ตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนชาวต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือมา        
ณ โอกาสนี้ด้วย  

 

 นายสุเทพ   ภักดีโชติ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ทุ่งโคกแค ม.16 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จย่า ม. ๒                                                                                                  

 

  

ประมวลภาพการด าเนินการโครงการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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โครงการซ่อมแซมสายบางจันสี – ควนชก  ม.1 
 

โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคอสะพานถนนสายบางปริก-ทุ่งโคกแค ม.16  
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โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 

 

 

  

 

 

  

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.บ้านล านาว 

 

 

     

  

 

  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

โครางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนดี ศรีล านาว 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ(การท าผ้าบาติก) 

 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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โครงการขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม.6 

โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 

 

 

 

 

 

       
โครงการปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ           โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น(ฝายมีชีวิต)ห้วยช่องแค  ม.2 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.บ้านล านาว 

 

 

 

 

 

 

โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส านักงาน อบต.บ้านล านาว 


