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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

       เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  
       ฉบับเพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4 พ.ศ.2563  

------------------------------------------------------------------------------ 
   

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อสภา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3/2563 วันที่              5 
สิงหาคม 2563  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม     ๒๕63  
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   5   สิงหาคม  ๒๕๖3 

 
 

    ลงชื่อ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 

 
 

 



 
เหตผุลและความจ าเปน็ 

 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เนื่องมาจากการองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านล านาว ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของแต่ชุมชนและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิผลตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  จึงมีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

 
 

           ฝ่ายนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
บญัชสีรุปโครงการพฒันา 

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเตมิ  ครัง้ที่ 4  พ.ศ. 2563 
  องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     2 789,000 8 4,226,000   10 5,015,000 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์       3 1,452,000   3 1,452,000 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน             
รวม     2 789,000 11 5,678,000   13 6,467,000 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม  

 2.1 แผนงานการศึกษา             

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

      1 35,000   1 35,000 

      2.3    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     1 251,000 1 370,000   2 621,000 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข       60 607,040 4 287,000 64 894,040 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
 

 4 360,000   4 360,000 



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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      2.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน       1 100,000   1 100,000 

      2.7 แผนงานงบกลาง             

รวม     1 251,000 67 1,472,040 4 287,000 72 2,017,290 
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

     3.2     แผนงานการเกษตร             

รวม             

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 4.1 แผนงานการเกษตร       2 80,000 1 30,000 3 110,000 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน       1 50,000 1 30,000 2 80,000 

รวม       3 130,000 2 60,000 5 190,000 
5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป       3 151,650 3 151,650 6 303,300 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 5.3 แผนงานการศึกษา             
รวม       3 151,650 3 151,650 6 303,300 

รวมทัง้สิน้     3 1,040,000 84 7,431,690 9 498,650 96 8,970,340 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เตมิ ครัง้ที่ 4 พ.ศ.2563 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางจันส-ีหน้าควน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม.
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 156 ม. 
ปี 2562 ยาว 156 ม. 
ปี 2564 ยาว 154 ม. จาก กม.ที่ 
00+000-00+154  หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. 

491,000 491,000  491,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเดชา  
หมู่ที่ 4  

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

   490,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายรบ - 
ควนตก หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 140 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

   491,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยจันทร์หอม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 160 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. 

   489,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสันติสุข หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 175 ม. 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 
ปี 2563 ยาว 162 ม. 
ปี 2564 ยาว 161 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 644  ตร.ม. 

491,000 492,000 491,000 491,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ไสยาสน-์ป่าแต้ว หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้างไม่น้อยกว่า 
6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. 
ระยะทาง 160 ม. หนาไม่น้อยกว่า  
0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
1,280  ตร.ม.  

   792,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางเขียว  
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 160 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. 

   490,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 ปรับถมดินบริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมชีพผู้สูงอายตุ าบล
บ้านล านาว หมู่ท่ี 15 

เพื่อปรับปรุง
พื้นที่หน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

ปรับถมดินบริเวณหน้าอาคาร  2 จุด 
-จุดที่ 1 กว้าง 7 ม. ยาว 30 ม. สูงโดย
เฉลี่ย 3.20 ม. 
-จุดที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. สูงโดย
เฉลี่ย 3.20 ม. 

  296,000   ขนาดพื้นท่ี
ปรับดิน 

อาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ มีพื้นท่ี
หน้าอาคารท า
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณ
หน้าอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมชีพ
ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุง
พื้นที่หน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. ยาว 35 ม. 
สูง 3.20 ม.  

  493,000   ความยาว
ก าแพงกันดิน 

มีการปรับปรุง
พื้นที่หน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปิดน้ า – 
สวนปาลม์ หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 155 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. 

   492,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 รวม 10 โครงการ     789,000 4,226,000     

 
  



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2  แผนงานการพาณชิย ์

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (บ้านคลองเสาใต้) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังประปา (ทรงแชมเปญ) 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. สูงไม่
น้อยกว่า 20 ม. รายละเอยีดตาม
ข้อก าหนดในแบบแปลน 

   461,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน (ถนนสาย 
4151 ทางทิศใต้และสายควน
หินราว-บางปริก) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

จัดหาและตดิตั้งท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
พร้อมติดตั้งท่อบริการในจุดที่มคีรวัเรือน 

   492,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านเกาะปลา้ว) หมู่ที่12 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังประปา (ทรงแชมเปญ) 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. สูงไม่
น้อยกว่า 20 ม.  รายละเอียดตาม
ข้อก าหนดในแบบแปลน 

   499,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม  3  โครงการ       1,452,000     
 

  



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง  มัน่คง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
 2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม 
  2.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระอ าเภอบางขัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 
-เพื่อส่งเสรมิและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1,000 คน 
-เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระ 

   35,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
องค์กรต่างๆ 
ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
ประเพณีชักพระ 

กองการศึกษา 
และสภา
วัฒนธรรม

อ าเภอบางขัน 

 รวม 1 โครงการ      35,000     

 
 
 

 

  



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง  มัน่คง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
 2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม 

  2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงลู่วิ่งออกก าลังกาย
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
บางขัน หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงลู่วิ่งออก
ก าลังกายให้มีมาตรฐาน 

ปูผิวลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต กว้าง 2 ม.  
ยาว 414 ม. หนา 0.05 ม. 

  251,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ลู่วิ่งออกก าลัง
กายไดร้ับการ
ปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างทางเดิน/วิ่ง เพื่อใช้
เป็นที่ออกก าลังกาย  
(บ้านบางปริก) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

ก่อสร้างทางวิ่งออกก าลังกาย 
กว้างไม่น้อยกว่า 2 ม.ยาวไม่
น้อยกว่า 330 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.10 ม.  

   370,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย  

กองช่าง 

 รวม 2 โครงการ     251,000 370,000     
 

 

 

 

 

 



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พัฒนาคน  ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง มัน่คง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
 2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม  
  2.4  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัข
และแมว และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการ 

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบล 
บ้านล านาว ได้รับการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

   33,840 33,840 จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตาม
โครงการ 

จ านวนโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้  

เพื่อให้สุนัขและแมว 
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ีต าบลบ้านล านาว 

   173,200 173,200 จ านวนสุนัข
และแมวท่ีได้
ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวนโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

โรงเรียน/ศพด./แหล่งชุมชน/วัด/
ตลาด 

   50,000 50,000 จ านวนผู้ป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก  

ส านักงาน
ปลัด 

4 ตลาดนา่ซื้อ เพื่อพัฒนาตลาดให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ตลาดนดัในเขตพื้นที่ต าบล 
บ้านล านาว 

   30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ตลาดนดัมีความ
สะอาด  ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 14 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

12 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

หญิงตั้งครรภ์ สตรีหลังคลอด และ
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ป ีจ านวน 
25 คน 

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
  



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

14 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

15 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

16 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

18 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

19 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

20 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 16 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีนที่มี
คุณภาพ 

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ และ
ป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไอโอดีน 

   1,000  จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เรื่อง
ไอโอดีน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

22 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

23 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

24 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

25 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

26 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

28 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม หมู่ที่ 16 

เพื่อส่งเสริมให้สตรมีี
ความรู้เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน 

   5,450  จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีความรู้
เรื่องมะเร็ง 
เต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

29 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

30 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

31 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 3 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

33 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

34 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

35 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 7 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

37 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 9 ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

38 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

39 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

41 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

42 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 14 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 14 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

43 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 15 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 16 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนหมู่ที่ 16 
ต าบลบ้านล านาว จ านวน 25 คน  

   5,450  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

45 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

46 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

47 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

48 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

49 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

51 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

52 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

53 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

54 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

55 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 12 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

57 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

58 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 14 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

59 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน  50 คน 

   9,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

60 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ 16 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้น าชุมชนและประชาชน  
จ านวน 40 คน 

   8,100  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม    60   โครงการ      607,040 287,040    
 
 

 
 



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชมุชนและสังคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง มัน่คง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั  3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
 2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม  
  2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรทบทวน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของ อปพร.ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. 
จ านวน 40 คน  

   150,000  จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

อบต.บ้านล านาว
มี อปพร.ที่มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดหาเครื่องแบบอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  

เพื่อจัดหา
เครื่องแบบ อปพร. 
และเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนย ์

เครื่องแบบ อปพร. จ านวน 40 ชุด    100,000  จ านวน
เครื่องแบบ 
อปพร. 

จัดหาเครื่องแบบ 
อปพร.ให้เป็น 
มาตรฐาน
เดียวกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในช่วง
เทศกาล 

เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 

-ช่วงเทศกาลปีใหม่ อปพร. และ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 30 คน  
-ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อปพร. และ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 30 คน 

   80,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

 



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขับข่ีปลอดภัย เสรมิสร้างวินัย
จราจร 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนน 

นักเรียน และเจ้าหนา้ที่ จ านวน  
60 คน 

   30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัย
บนท้องถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม 4 โครงการ      360,000     

  



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาคน ชมุชนและสังคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง มัน่คง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั  3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
 2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม  
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 70 คน  

   100,000  จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ 
 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
ที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม 1 โครงการ      100,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  การบรหิารจดัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 2  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  4.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลป่าชุมชน 

ผู้น าชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่
ต าบลบ้านล านาว 

   30,000 30,000 จ านวนพื้นที่
ป่าชุมชน 

มีป่าไม้ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ฝายชะลอน้ า เพื่อชะลอน้ า
และกักเก็บน้ าไว้
ใช้ 

สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 2 จุด    50,000  จ านวนฝาย
ชะลอน้ า 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์น้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม  2  โครงการ      80,000 30,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  การบรหิารจดัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 2  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนคัด
แยกขยะจาก
ครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 16 หมู่บ้าน    50,000 30,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม  1  โครงการ      50,000 30,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั 5 การสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจัดการองค์กรภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล 
  5.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

   71,650 71,650 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ 
ประชาชนเกิด
ความรักสามัคคี 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 

2 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย 

เยาวชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไป 

   50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 อบรมประชาสัมพันธ์ท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 160 คน 

   30,000 30,000 ร้อยละของ
รายได้จาก
การจัดเก็บ
ภาษีที่เพิ่มขึ้น 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ล านาวสามารถ
จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 รวม   3  โครงการ      151,650 151,650    

 



บัญชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 พ.ศ.2563  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง    
-จอภาพขนาด 120 น้ิว  จ านวน 1 จอ 
-เนื้อจอภาพเป็นแบบชนิด Matt white เป็น
จอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพมว้นเก็บใน
กล่องท าด้วยโลหะ 

   7,000  กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์  จ านวน     
1 เครื่อง 
-ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
-ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดบัความ
ละเอียดของภาพที่ True 

   42,500  กองการศึกษา 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊พับโพเมกา้ขาว 
-จ านวน 28 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท 
-ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 

   44,800  กองการศึกษา 

   
 



ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 การพาณิชย ์
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อตู้ควบคมุแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัต ิ 
- จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท  
-เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 
10000 VA 

   24,000  กองช่าง 

5 การพาณิชย ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ตีนช้าง) 
-จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท 
-ขนาด 3 แรงม้า  

   48,000  กองช่าง 

6 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ซัมเมอร์ส)  
จ านวน 1 เครื่อง 
-ขนาด 2 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 14 ใบพัด  

   32,000  กองช่าง 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร  
-จ านวน 2 ป้าย ราคาป้ายละ 15,000 บาท 
-ขนาดกว้าง 100 ซม. สูง 130 ซม.  

   30,000  ส านักงานปลัด 

 รวม 7 รายการ       228,300   

 
 


