
รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายประจ าปี 2562 
ของ 

นายสุเทพ   ภักดีโชต ิ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  

 
   ตามที่กระผม นายสุเทพ ภักดีโชติ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
ล านาวตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 เพ่ือให้ทราบ
ถึงเจตนารมณ์  และนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นต าบลบ้านล านาว เพ่ือประโยชน์สุขของท้องถิ่นและ
ประชาชนชาวต าบลบ้านล านาวทุกคน และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเป็น
ประจ าทุกปี ตามมาตรา 58 /5 นั้น  
 กระผม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านล านาว มี 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 
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 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   
 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 การตลาด
อย่างต่อเนื่อง 
  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 
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 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาแล้ว 
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ด้านการบรหิารจัดการองค์กรและการเมือง 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามต าแหน่ง

งานหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน  

513,023 

2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง อบต.บ้านล านาว 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบต.บ้านล านาวผ่านการ
อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างาน 

20,000 

3 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และกิจกรรม
วันส าคัญ 

กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   

124,482 
(76,825) 

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดง
ความจงรักภักดี โดยมีข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พ้ืนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

33,400 

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท า
แผนพัฒนา การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  รวม   5   โครงการ 690,905 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจันสี –  

หน้าควน  หมู่ที่ 1 
ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 156 ม.    490,000 

2 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชุม – หมอวัน 
หมู่ที่ 1 

ถนนผิวทางกว้าง 4 ม. ยาว 750 ม.    480,000 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมพงษ์ - ต่อเขต หมู่ที่ 14  หมู่ที่ 1 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 
326 ม. 

 982,500 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชุม 
หมู่ที่ 1 

-ปรับปรุงซ่อมแซมเขตทางกว้าง 6 ม.  
ผิวทางกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,700 ม.   
-ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง กว่า 5 ม.  
ยาวไม่น้อยกว่า 30 ม.  
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ า จ านวน 
2 ด้าน 

  156,000 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางจันสี –  
ทุ่งปิดน้ า หมู่ที่ 1 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 900 ม 

  55,800 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางจันสี – 
ควนชก หมู่ที่ 1 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง  4 ม. ระยะทาง 1,850 ม.  

  117,000 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจันสี หมู่ที่ 1 ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว ยาว 155 ม.    489,900 
8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ  

หมู่ที่ 2 
ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 ม.  
ผิวทางกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,050 ม.  

    71,000 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสมเด็จย่า  
หมู่ที่ 2 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม.  
ผิวทางกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.  

   136,000 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หน้าควน หมู่ที่ 2 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 325 ม. 

980,500 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 2 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.   
ยาว 163 ม. 

  492,000 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบางปริก –  
นาไสยูง หมู่ที่ 3 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 159 ม. 

488,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บางปริก – เกาะวา หมู่ที่ 3 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 
210 ม. วางท่อระบายน้ า 1 จุด 

492,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปริก – 

ควนหินราว หมู่ที่ 3 
ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 ม. ผิวทาง
กว้าง 6 ม.ระยะทาง 900 ม.  

85,000 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ
น้ า – พรุพรี หมู่ที่ 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 148 ม. 

492,000 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ช่องวัว หมู่ที่ 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม. 

488,000 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายกิ้มเต้ียน หมู่ที่ 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 145 ม. 

910,000 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านป้าสาว หมู่ที่ 5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 148 ม. 

491,000 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง – 
อ่าวนิลคลาน หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,050 ม. 

96,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายโพธิ์ หมู่ที่ 5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 138 ม. 

490,000 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไข่ – 
นางจุบ หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 5 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทางตลอดสาย 1,300 ม.  

349,000 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง –  
อ่าวลุงคง  หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 ม. ผิวทาง
กว้าง 5 ม. ระยะทางตลอดสาย 2,250 ม.  

201,000 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง –  
ทะเลสองห้องหมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 ม. ผิวทาง
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,100 ม. 
วางท่อระบายน้ า 1 จุด 

92,000 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,150 ม. วางท่อ
ระบายน้ า 1 จุด  

116,000 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกน้ านิ่ง – 
หน้าควน หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,300 ม. 

69,800 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง  
หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 ม. ผิวทาง
กว้าง 5 ม. ระยะทางตลอดสาย 1,350 ม. 

72,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ – 

สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 
ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,500 ม. วางท่อ
ระบายน้ า 2 จุด  

353,000 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไร่ยาว –  
ห้วยเรียน หมู่ที่ 6 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,250 ม.  

63,000 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไร่ยาว – ห้วยเรียน หมู่ที่ 6 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม. 

491,000 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพาน
แพ – ห้วยคุ้งคัง หมู่ที่ 7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 153 ม. 

492,000 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงเรียนบางขันวิทยา หมู่ที่ 7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.   
ยาว 155 ม. 

490,000 

32 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน จ านวน 1 หลัง 

369,000 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายประไพ 
– นายธีระ หมู่ที่ 8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม.  
ยาว 198 ม.  

492,000 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนหินราว
ซอย 2 หมู่ที่ 8 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 2,235 ม. 

110,000 

35 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนสายทางเข้าประปา) หมู่ที่ 8 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.10 * 2.10 
ยาว 10 ม. 

491,000 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายปาน – ต้นทัง หมู่ที่ 8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม.  

492,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยท้ายเภา 
หมู่ที่ 8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.   
ยาว 160 ม. 

489,000 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สันติสุข หมู่ที่ 9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.   
ยาว 163 ม.  

492,000 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไสยาสน์ –  ควนนกไผ่ หมู่ที่ 9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 177 ม.  

490,000 

40 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนชก –  
บ้านป้าโม้ย หมู่ที่ 10 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม.  ยาว 329 ม. 
 

976,500 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 4  
หมู่ที่ 11 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,250 ม. 

112,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 8  

หมู่ที่ 11 
ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,780 ม. 

94,000 

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 15 
 หมู่ที่ 11 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,850 ม. 

83,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีเทพ 13  หมู่ที่ 11  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.   
ยาว 163 ม. 

489,000 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีเทพ 3 หมู่ที่ 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 125 ม. 

457,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ่อดิน หมู่ที่ 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม. 

490,000 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีเทพ 7 หมู่ที่ 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 160 ม. 

489,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะปล้าว – ควนอีแหวง หมู่ที่ 12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.   
ยาว 262 ม. 

979,500 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายปาน – นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม. 

489,000 

50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง 
หมู่ที่ 12 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 4 ม. ผิวทาง
กว้าง 3 ม.ระยะทาง 350 ม.  

260,000 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิณ 
หมู่ที่ 13 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 2,000 ม. 

110,000 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในโตนพัฒนา 
หมู่ที่ 13 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม.ระยะทาง 2,500 ม. 

134,000 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายนรินทร์ หมู่ที่ 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 158 ม. 

490,000 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ  
หมู่ที่ 13 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 283 ม.  
 

980,000 

55 ก่อสร้างถนน ลาดยางสายส าราญราษฎร์ 
หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร   
ยาว 169 ม.  

490,500 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม.  ยาว 140 ม. 491,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอบ

พัฒนา หมู่ที่ 14 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 130 ม. 

488,000 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชค
พัฒนา หมู่ที่ 15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 
จุดที่ 1 ยาว 120 ม. 
จุดที่ 2 ยาว 30 ม. 

490,000 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังวารี ม. 15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง ยาว 163 ม. 

491,000 

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายล านาวพัฒนา 
หมู่ที่ 15 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 820 ม.  

434,000 

61 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก -  
ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 168 ม. 491,000 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งปิดน้ า หมู่ที่ 16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 163 ม. 

490,000 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค – 
เกาะปล้าว หมู่ที่ 16 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 6 ม.  
ผิวทางกว้าง 4 ม. ระยะทาง 820 ม.  

66,000 

64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค – 
หน้าควน หมู่ที่ 16 

- ปรับปรุงถนนเขตทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,650 ม. 

125,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ทุ่งโคกแค-ห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 163 ม. 

490,000 

66 ปรับปรุงบริเวณอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  

ปูพื้นผิวแบบลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 5 ซม. พท.ด าเนินการ 
1,013.24 ตร.ม. รอบบริเวณอาคาร
ส านักงาน 

345,000 

67 ขยายเขตประปาหมู่บ้านอ่าวนิลคลาน 
(ถนนสายบางขัน-วังวิเศษ บางดี) หมู่ที่ 4 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 102,000 

68 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์ Solar Cell) ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน (บ้านพรุพรี) ม. 4 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับระบบสูบน้ า โดยการ
ติดตั้งทุ่นลอยตามแบบแปลนก าหนด 

452,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
69 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน

แสงอาทิตย์ Solar Cell) ส าหรับระบบ
ประปาบ้านน้ านิ่ง ม. 5 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับระบบสูบน้ า  

469,000 

70 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อ
บาดาล) หมู่ที่ 6 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ 
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
-ติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ าประปา 

301,000 

71 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านควน
หินราว) ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ส าหรับ
ประปา (พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell) 
หมู่ที่ 8 

ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 1 ชดุ 247,000 

72 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 
แห่ง 

493,000 

73 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านควน
ชก) โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell หมู่ที่ 10 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับระบบสูบน้ า 

333,000 

74 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับระบบ
ประปาริมสระน้ า หมู่ที่ 12 

ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบประปา  

327,000 

75 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปาภูเขา  
หมู่ที่ 13 

-ติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยเชื่อมต่อ
กับระบบประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง จ านวน 2 ชุด 

480,000 

76 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 (ซอยบ้านตาเสือ) หมู่ที่ 15 

-ติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยติดตั้ง
เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ าประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 

63,000 

77 ขยายเขตประปาหมู่บ้านตามแนวถนน 
สายรัตนธาร ซอย 1 หมู่ที่ 15 

-ติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ าประปาโดยติดตั้ง
เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ าประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 

31,000 

  รวม   77   โครงการ 29,519,000 
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ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ 

สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอบางขัน เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 1,000  คน 

132,984 

2 แข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดการแข่งขันทักษะระหว่างเด็กเล็กใน 
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์ 

24,941 

3 จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน   
“น้องอนุบาล” 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย์ ณ โรงเรียน
วัดล านาว 

18,084 

4 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.บ้านล านาว 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
ผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.บ้านล านาว ณ 
โรงแรม นิณีการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท  

23,946 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และวัสดุ
การศึกษา ให้ ศพด. สังกัด อบต. 
บ้านล านาว จ านวน 7 ศูนย์  

2,712,710 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ านิ่ง) หมู่ที่ 5 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ า
นิ่ง  

487,000 

7 อาหารกลางวันนักเรียน  รร. สังกัด  สพฐ.   จ านวน 5 โรง  ในเขต
พ้ืนที่ อบต.  บ้านล านาว 

8,769,000 

8 ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานลอยกระทง ณ โรงเรียน
สังวาลย์วิท 7 มีประชาชนในพื้นท่ีต าบล
บ้านล านาวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  
500  คน 

37,014 

9 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านทั้ง  16
หมู่บ้าน 

99,606 

10 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย์ ณ 
โรงเรียนวัดล านาว   

89,605 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
11 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบต.บ้านล านาว จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  

ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอ าเภอบางขัน 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
15  หมู่บ้าน 

198,400 

12 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระอ าเภอบางขัน อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน เพื่อจัดงานประเพณีชักพระ
อ าเภอบางขันในภาพรวมระดับอ าเภอ 

38,400 

13 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
เทศกาลวันมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
นครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่มพระพุทธ
ลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอ าเภอบางขัน 
เพ่ือจัดงานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี เทศกาลวันมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ นครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่มพระ
พุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล ใน
ภาพรวมระดับอ าเภอ   

55,000 

14 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอ าเภอบางขัน 
เพ่ือจัดงานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ในภาพรวม
ระดับอ าเภอ  

30,000 

15 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (บ้านป่าเตย) หมู่
ที่ 13 

-ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.10 ม. 
-ตีเส้นขอบ ติดตั้งอุปกรณ์สนาม
วอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ 

345,000 

16 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 14                                                                                                                                                                                                                                           

 -ก่อสร้างลานกีฬากว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.10 ม. 
-ตีเส้นขอบ ติดตั้งอุปกรณ์สนาม
วอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ 

346,000 

  รวม   16   โครงการ 13,407,690 
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ด้านสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี  

ส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านล านาวทั้ง 16 หมู่บ้าน 

16,920 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจ าปี 

บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในพ้ืนที่ต าบลบ้านล านาว ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

170,326 

3 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ อบต.บ้านล า
นาว  ผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน 
- ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายใน ศพด. 
โรงเรียน และบ้านเรือนกลุ่มเสี่ยง โดย
บูรณาการร่วมกับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบางขัน 

15,878 

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณะสุข  อุดหนุนงบประมาณการด า เนินงาน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2, 8, 9, 
10, 14,  หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพ่ือ
ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนั ขบ้ า  งบประมาณ 
8,100 บาท 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ งบประมาณ 5,450 บาท 

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สม เ ด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะ เ ร็ ง เ ต้ า นม 
งบประมาณ 5,450 บาท 

4. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน  
งบประมาณ 1,000 บาท 

100,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
  อุดหนุนงบประมาณการด า เนินงาน

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3, 4, 5, 
6, 11, 12, 13,  หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนั ขบ้ า  งบประมาณ 
9,100 บาท 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ งบประมาณ 5,450 บาท 

3. โครงการส่ ง เสริมโภชนาการและ
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย แ ม่ แ ล ะ เ ด็ ก 
งบประมาณ 5,450 บาท 

140,000 

  รวม   4   โครงการ 443,094 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ส่งเสริมอาชีพ (การเลี้ยงผึ้งและการเพาะ

เห็ดโคน) 
จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงผึ้งและการ
เพาะเห็ดโคน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านล า
นาว และศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

36,812 

  รวม   1   โครงการ 36,812 
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ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1 เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวเด็กในพ้ืนที่ต าบลบ้านล านาว ณ 
ร.ร.เจรญรัชต์ภาคย์ จ านวน 30 ครอบครัว  

28,557 

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสกลุ่มสตรี ณ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว จ านวน 50 คน 

23,532 

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

ฝึกอบรมและน าผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว 
,คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จ านวน 150 คน 
ไปศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต 

184,532 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 11,632,400 
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  2,782,400 
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ  127,500 

  รวม   6   โครงการ 14,778,921 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน - จัดอบรมสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ป่า

ให้กับแกนน าชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 13 จ านวน 50 คน  
– ปลูกป่าเพ่ิมเติม ณ ป่าชุมชนบ้านป่าเตย 
จ านวน 5 ไร่ 
- จัดตั้งอาสาสมัครดูแลป่าชุมชน จ านวน 
30 คน 

26,525 

2 ขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านบางปริก หมู่ที่ 3 ขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านบางปริก  
– ขุดเปิดหน้าดิน กว้าง 70 เมตร 
ยาว 80 เมตรลึก 0.50 เมตร  
-  ขุดลอกด้วยรถขุด กว้าง 45 เมตร 
ยาว 80 เมตร ลึก 2.50 เมตร  

335,000 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การอนุรักษ์แหล่งน้ าสาธารณะ 
- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ าและการมีส่วนร่วม ณ 
อบต.บ้านล านาว ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 87 คน 
- จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังแหล่งน้ า 
จ านวน 80 คน 

33,455 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (ฝายมีชีวิต) 
หว้ยช่องแค หมู่ที่ 2 

ฝายน้ าล้นขนาด กว้าง 1 ม. สูง 1 ม.  
ยาว 18 ม. 

261,000 

5 ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะของ หมู่ที่ 6  จ านวน 
3 ครั้ง 

193,400 

6 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนและครัวเรือนแก่ประชาชน 
จ านวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน 

64,600 

7 ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ าเสีย - อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและ
ตัวแทนสถานประกอบการในเรื่องของการ
จัดการน้ าเสีย ณ อบต.บ้านล านาว  
- ผู้น าชุมชนและตัวแทนสถานประกอบการ
เข้าร่วม จ านวน ประชาชน ผู้น าชุมชน 
สถานประกอบการเข้าร่วม จ านวน 19 คน 

4,580 

8 ก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดตั้งจุด
เรียนรู้การก าจัดขยะ อินทรีย์ด้วยการท า
น้ าหมักชีวภาพ  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 12 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
จ านวน 45 คน 
- จัดตั้งจุดเรียนรู้การท าน้ าหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ บ้านนายชีพ รัตนคช  
หมู่ที่ 12 

36,530 

  รวม   8   โครงการ 955,090 

 
 



 16 

แผนภูมิแสดงงบประมาณการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
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            �                  

          �                       

 
 
 
 
 
 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
49.34 %  (29,519,000 บาท) 

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
22.41 %  (13,407,690 บาท 

ด้านเศรษฐกิจ 
0.06 %  (36,812 บาท) 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
1.15 %   (690,905 บาท) 

 

ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
24.70 %  (14,778,921 บาท) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.60 %  (955,090 บาท) 

ด้านสาธารณสุข การปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยัและงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย 
0.74 %  (443,094 บาท 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
รายรับ – รายจ่าย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
รายรับจริง 

 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 600,000.00 686,485.29 86,485.29 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 30,000.00 1,186.04 -28,813.96 
  ภาษีป้าย 45,000.00 55,248.20 10,248.20 
  อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 16,335.00 16,335.00 

รวมหมวดภาษีอากร 675,000.00 759,254.53 84,254.53 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ 
ขายสุรา 

0.00 436.50 436.50 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 500.00 1,300.00 800.00 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 2,352.00 1,352.00 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 
สะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

500.00 20.00 -480.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,000.00 4,530.00 530.00 
  ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 400,000.00 288,500.00 -111,500.00 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบ

กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
2,000.00 0.00 -2,000.00 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 700.00 700.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00 287,150.00 87,150.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000.00 7,832.00 -2,168.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5,000.00 6,220.00 1,220.00 

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนที่
ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2,000.00 2,000.00 0.00 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน
ประมาณการ 

  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00 0.00 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 500.00 0.00 
  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 500.00 0.00 -500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 630,000.00 605,540.50 -24,459.50 
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 200,000.00 627,981.61 427,981.61 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,000.00 627,981.61 427,981.61 
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

1,200,000.00 991,052.00 -208,948.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000.00 991,052.00 -208,948.00 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 5,000.00 277,000.00 272,000.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 5,000.00 1.40 -4,998.60 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,000.00 277,001.40 267,001.40 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

600,000.00 775,468.16 175,468.16 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,000,000.00 12,384,798.31 3,384,798.31 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 6,032,000.00 6,621,184.95 589,184.95 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000.00 229,724.28 29,724.28 
  ภาษีสรรพสามิต 10,000,000.00 14,326,031.63 4,326,031.63 
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
50,000.00 33,290.35 -16,709.65 

  ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 304,625.34 304,625.34 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 400,000.00 361,168.87 -38,831.13 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
2,000,000.00 3,171,201.00 1,171,201.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 510.00 510.00 
  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 3,000.00 1,057.30 -1,942.70 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,285,000.00 38,209,060.19 9,924,060.19 
หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

50,000,000.00 51,258,729.00 1,258,729.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000,000.00 51,258,729.00 1,258,729.00 
รวมทั้งหมด 81,000,000.00 92,728,619.23 11,728,619.23 

 
 
 



 19 

รายจ่ายจริง 
 

 
หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 355,000.00 337,216.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,000.00 14,047.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,993,600.00 11,632,400.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,312,000.00 2,782,400.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 127,500.00 
ส ารองจ่าย 2,900,000.00 2,836,583.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 70,000.00 0.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

310,000.00 310,000.00 

  รวม งบกลาง 20,106,600.00 18,040,146.00 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 9,153,000.00 8,854,000.00 
เงินอุดหนุนเอกชน 358,400.00 278,400.00 

  รวม งบเงินอุดหนุน 9,511,400.00 9,132,400.00 
งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,895,000.00 341,700.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

150,000.00 93,980.00 

ค่าเช่าบ้าน 657,300.00 516,600.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 198,700.00 115,472.00 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 444,000.00 175,178.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

100,000.00 7,597.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

5,481,600.00 4,449,918.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 530,000.00 421,290.25 
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หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

 

ค่าวัสดุ 

วัสดุส านักงาน 350,000.00 319,717.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000.00 99,085.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000.00 39,370.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 530,000.00 389,650.00 
วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,900.00 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 210,000.00 171,550.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 36,600.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 5,056,850.00 3,136,027.80 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00 0.00 
วัสดุกีฬา 100,000.00 99,606.00 
วัสดุก่อสร้าง 160,000.00 70,180.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 230,000.00 226,037.50 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 1,310,000.00 1,024,080.09 
ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 4,158.22 
ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000.00 24,033.00 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

130,000.00 80,365.69 

  รวม งบด าเนินงาน 18,841,350.00 11,842,195.55 
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 

3,065,550.00 2,747,806.00 

 
 
 



 21 

 
หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 

 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 12,404,200.00 10,965,683.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 165,200.00 107,320.00 
เงินประจ าต าแหน่ง 342,000.00 252,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,308,300.00 6,184,176.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 770,600.00 547,522.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 266,800.00 260,280.00 
เงินวิทยฐานะ 245,000.00 245,000.00 

  รวม งบบุคลากร 24,281,650.00 22,024,287.00 
งบ 
รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 

  รวม งบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 111,000.00 106,300.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52,600.00 52,310.00 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 101,000.00 101,000.00 
ครุภัณฑ์การเกษตร 30,000.00 30,000.00 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

931,000.00 822,000.00 

อาคารต่าง ๆ 369,000.00 369,000.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 6,639,400.00 6,621,400.00 

  รวม งบลงทุน 8,234,000.00 8,102,010.00 
  รวมสุทธิ 81,000,000.00 69,166,038.55 
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กระผมขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ได้กระท าไปแล้วนั้นเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะ
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้นโยบายทุกประการที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วประสบความส าเร็จ  สมดังความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  และท าให้ชาวต าบลบ้านล านาวมีความสุขและความ
ภาคภูมิใจ  ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง  ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ชุมชนพัฒนา  
ประชาชนมีสุข” 
  ทั้งนี้  การด าเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทั้งผู้น าและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  หน่วยงาน
ภาคเอกชนและประชาชน  ตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  กระผมในนาม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน  
ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

 
 

 
 

 นายสุเทพ   ภักดีโชติ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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รายงานผลการปฏบิัติงานตามค าแถลงนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 

ของ 

นายสุเทพ  ภักดีโชติ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

 


