
                                                                                                          

 
1 แบบ ผด.02 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น         
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2.  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3.  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะ
มีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม



                                                                                                          

 
2 แบบ ผด.02 

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 
1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
3 แบบ ผด.02 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. บ้านล านาว 

 
 
 

 
ผู้บริหาร อบต. บ้านล านาว ให้ความเห็นชอบ 

 
 
 

 
ประกาศใช้ 

 

อบต. บ้านล านาว 

  หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการพัฒนา 
อบต. บ้านล านาว 

ผู้บริหาร 
อบต. บ้านล านาว 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
 2.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาว 
 6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือน
กันยายนอีกปีหนึ่ง 
 2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1) 
 
   
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 24.32 7,901,100 17.86 กองช่าง 
    1.2 แผนงานแผนงานการพาณชิย์ 3 4.05 485,000 1.10 กองช่าง 
    1.3 แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 1 1.35 80,000 0.18 กองช่าง 

รวม 22 29.73 8,466,100 19.14  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม        
    2.1 แผนงานการศึกษา 15 20.27 17,787,410 40.21  
    2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  9 12.16 490,000 1.11 กองการศึกษาฯ 
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.35 59,000 0.13 ส านักงานปลัด 
    2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 6.76 170,000 0.38 ส านักงานปลัด 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 4 5.41 210,000 0.47 ส านักงานปลัด 
    2.6 แผนงานงบกลาง 4 5.41 15,317,200 34.63 ส านักงานปลัด 

รวม 38 51.35 34,033,610 76.94  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ        
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 1 1.35 40,000 0.09 ส านักงานปลัด 

รวม 1 1.35 40,000 0.09  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 

       

    4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.35 30,000 0.07 ส านักงานปลัด 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.70 300,000 0.68 ส านักงานปลัด 

รวม 3 4.05 330,000 0.75  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
 องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

       

    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 6.76 783,100 1.77 ส านักงานปลัด 
    5.2 แผนงานการศึกษา 2 2.70 109,000 0.25 กองการศึกษาฯ 
    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4.05 472,100 1.07 กองช่าง 

รวม 10 13.51 1,364,200 3.08  
รวมท้ังหมด 74 100.00 44,233,910 100.00  

 

แบบ ผด.01 



                                                                                                          

 
7 แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสมพงษ์ - ต่อเขต 
หมู่ที่ 14  หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 180 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

493,000 หมู่ที่ 1 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
หลักสิบ หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
167 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+167 ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้าง  

491,600 หมู่ที่ 2 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
8 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตาม 
แบบที่ก าหนด (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้ายประชา-
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

               

3 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
บางปริก - นาไสยูง หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
168 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+168 ไม่มีไหล่ทาง พร้อมท า
การวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. 
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
* 1 เมตร จ านวน 8 ท่อน ก่อสร้าง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตาม
แบบที่ก าหนด (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

490,900 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 

 



                                                                                                          

 
9 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
เทพเจริญ หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 165 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร น า
วัสดุ (หินคลุก) มาปรับถมไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองด้าน 
ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย  

491,000 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนน ลาดยางสายทุ่ง
ไสนา หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
165 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  
0.05 เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+165 ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้าง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตาม
แบบที่ก าหนด (รายละเอียดตาม 

492,000 หมู่ที่ 7 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                          

 
10 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
ล านาว) พร้อมติดตั้งป้ายประชา 
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

               

6 บุกเบิกถนนสายห้วยหอย - 
ห้วยจันทร์หอม หมู่ที่ 8 

บุกเบิกถนนเขตทางกว้าง 6 เมตร 
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
750 เมตร ท าการบุกเบิกถนนโดย
การโค่นล้มต้นไม้ที่อยู่ในสายทาง 
พร้อมท าการเคลียริ่งวัชพืชในเขต
ทาง ไหล่ทาง ผิวทาง และท าการ
ขุดแต่งคูระบายน้ าทั้งสองข้างทาง
ตลอดระยะทางบุกเบิก เศษดิน 
เศษวัชพืชขนทิ้งและท าลาพ้นเขต
ทาง จัดหาและวางท่อระบายน้ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบ
ก าหนด ใช้ท่อ คสล.อัดแรง ชั้น
คุณภาพ 3 จ านวน 3 จุด น าวัสดุ
คัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมหลังท่อ
ระบายน้ า พร้อมปรับถมระดับ
และปรับถมผิวทางกว้าง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 
0.15 เมตร ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อย
กว่า 690 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท า
การเกรดปรับเกลี่ยและ  

430,000 หมู่ที่ 8 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
11 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  บดอัดเรียบ (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

               

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สันติสุข หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 175 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร น าวัสดุ (หินคลุก) มาปรับ
ถมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง
ทางตลอดระยะก่อสร้าง ใช้
ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย   

491,000 หมู่ที่ 9 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

 
 
 



                                                                                                          

 
12 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
ควนชก - บ้านป้าโม้ย หมู่ที่ 
10 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
168 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+163 ไมม่ีไหล่ทาง ก่อสร้าง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตาม
แบบที่ก าหนด (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้ายประชา-
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

492,000 หมู่ที่ 10 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

9 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
สถาพร หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนเขตทางกว้าง 
6 เมตร ผิวทางกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร ท าการ
บุกเบิกถนนโดยการโค่นล้มต้นไม้ที่
อยู่ในสายทาง พร้อมท าการเคลีย
ริ่งวัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิว
ทาง และท าการขุดแต่งคูระบาย
น้ าทั้งสองข้างทางตลอดระยะทาง
บุกเบิก เศษดิน เศษวัชพืช ขนทิ้ง
หรือท าลายพ้นเขตทาง จัดหาและ
วางท่อระบายน้ าให้เป็นไปตาม 

364,000 หมู่ที่ 11 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
13 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  มาตรฐานและรูปแบบก าหนด ใช้
ท่อ คศล.อัดแรง ชั้นคุณภาพ 3 
จ านวน 4 จุด น าวัสดุคัดเลือก 
(หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบาย
น้ า พร้อมปรับถมยกระดับและ
ปรับถมผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 
เมตร ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 
750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าการ
เกรดปรับเกลี่ยและบดอัดเรียบ 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

               

10 ก่อสร้างสะพานถนนสายบ้าน
ยายพร้อย หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 3.20 เมตร ยาว 18 
เมตร โดยใช้วัสดุเสาไฟฟ้าขนาด
โคน 0.35 * 0.35 เมตร ปลาย 
0.20 * 0.20 เมตร ยาว 18 เมตร 
จากการบริจาคจ านวน 6 ต้น 
พร้อมท าการขนย้ายมาวางบนคาน 
ณ จุดก่อสร้าง พร้อมท าการวาง
แผ่นพื้น คอร. และเทคอนกรีต 

231,000 หมู่ที่ 12 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
14 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ทับหน้า ท าการปรับปรุงถนนกว้าง 
4 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมท า
การวางท่อระบายน้ า จ านวน 1 
จุด ที่ระยะ กม. 00+020 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 * 1 
เมตร จ านวน 8 เมตร พร้อมท า
การยาแนวรอยต่อระหว่างท่อและ
ท าการปรับถมดินหลังท่อ พร้อม
ท าการปรับถมยกระดับ กว้าง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.50 เมตร น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ) 
ปรับถมคอสะพาน และปรับถม
ยกระดับพร้อมปรับผิวทาง ใช้
ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 120 
ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว) พร้อมติดตั้งป้ายประชา-
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

               

 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
15 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
163 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม.ที่ 
00+000 - 00+163 ท าการ
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทางตามแบบที่ก าหนด 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

493,400 หมู่ที่ 13 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

12 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
ส าราญราษฎร์ หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
165 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+165 ไม่มีไหล่ทาง ท าการ
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทางตามแบบที่ก าหนด 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหาร 

489,00 หมู่ที่ 14 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
16 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ส่วนต าบลบ้านล านาว) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงกร 
จ านวน 1 ป้าย 

               

13 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
166 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม.ที่ 
00+000 - 00+166 ท าการ
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทางตามแบบที่ก าหนด 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

491,200 หมู่ที่ 15 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
บางปริก - ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 
16 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทาง 
162 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 
00+162 ไม่มีไหล่ทาง หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร ท าการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น 3  

492,000 หมู่ที่ 16 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
17 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 * 1 
เมตร จ านวน 2 ท่อน ท าการ
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทางตามแบบที่ก าหนด 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

               

15 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว (สายน้ านิ่ง - 
ทะเลสองห้อง) หมู่ ที่ 5 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 8 
เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 3,400 เมตร ท าการ
ซ่อมแซมโดยการเกรดเคลียร์ริ่ง
วัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง 
และเกรดแต่งคูระบายน้ าทั้งสอง
ข้างทางตลอดระยะซ่อมแซม 
จัดหาและวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 3 จุด ใช้ท่อ คศล. อัดแรง
ชั้นคุณภาพ 3 จ านวน 5 จุด 
พร้อมน าวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มา
ปรับถมหลังท่อระบายน้ า และ
ปรับถมผิวทางตลอดระยะ
ซ่อมแซม ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อย
กว่า 350 ลูกบาศก์เมตร ท าการ 

365,000 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
18 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ขุดรื้อพ้ืนทางเดิม กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 3,400 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 5 ซม. พ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

               

16 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว (สายน้ านิ่ง - อ่าว
ลุงคง) หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 
เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ระยะทาง 
2,250 เมตร ท าการซ่อมแซมโดย
การเกรดเคลียริ่งวัชพืชในเขตทาง 
ไหล่ทาง ผิวทาง และเกรดแต่งคู
ระบายน้ าทั้งสองข้าง ตลอดระยะ
ซ่อมแซม พร้อมน าวัสดุคัดเลือก 
(หินผุ) มาปรับถมในจุดที่ช ารุด
บริเวณถนน คสล. พร้อมปรับถม
ผิวทางตลอดระยะซ่อมแซม ใช้
ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร ท าการขุดรื้อพ้ืน
ทางเดิม กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
2,250 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 5 ซม. 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  

398,000 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
19 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  11,250 ตารางเมตร ท าการเท
ดาดบริเวณถนน คสล. จ านวน 2 
จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

               

17 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว (สายเหนือโตน - 
ส้านแดง) หมู่ที่ 6 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 8 
เมตร ผิวทางกว้าง 6 เมตร ท าการ
ซ่อมแซมระยะที่ กม. 00+000 - 
01+300 และ 01+380 - 
02+400 ระยะทาง 2,320 เมตร 
ท าการซ่อมแซมโดยการเกรดเคลีย
ริ่งวัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิว
ทาง และเกรดแต่งคูระบายน้ าทั้ง
สองข้างทางตลอดระยะซ่อมแซม 
พร้อมน าวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มา
ปรับถมในจุดที่ช ารุดตลอด
ระยะทางซ่อมแซม ใช้ปริมาณวัสดุ
ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร 
ท าการขุดรื้อพ้ืนทางเดิม กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 2,320 เมตร ลึก
โดยเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  

215,000 หมู่ที่ 6 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
20 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  13,920 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวก าหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

               

18 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว (ถนนสายควน
ประ) หมู่ที่ 13 

ซ่อมแซมถนนเขตทางกว้าง 8 
เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย 3,100 เมตร 
ท าการซ่อมแซมระยะ กม. ที่ 
00+140 - 03+100 ระยะทาง 
2,960 เมตร โดยการเกรดกวาดวัช
พัชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง 
และเกรดแต่งคูระบายน้ าทั้งสอง
ข้างทางตลอดระยะซ่อมแซม ท า
การวางท่อระบายน้ า จ านวน 1 
จุด ใช้ท่อ คสล.อัดแรง ชั้น
คุณภาพ 3 ที่ระยะ กม. 00+800 
โดยการรื้อท่อเดิม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1 เมตร 
จ านวน 1 เมตร และวางท่อใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 * 1 
เมตร เพิ่มจ านวน 2 เมตร พร้อม
ท าการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ 
และท าการปรับถม 

491,000 หมู่ที่ 13 
ต าบล 

บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
21 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  วัสดุคัดเลือก (หินผุ) ยาว  เมตร 
ลึก 5 เมตร พร้อมท าการเท
คอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 ด้าน พ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 105 ตารางเมตร น าวัสดุ
คัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมจุดที่
ช ารุดบริเวณ กม. 00+800 พร้อม
ปรับผิวทางตลอดระยะซ่อมแซม 
ใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์
เมตร ท าการขุดรื้อพ้ืนทางเดิม 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,960 
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 5 ซม. พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,800 
ตารางเมตร เทคอนกรีตผิวทาง
บริเวณ กม. ที่ 2+650 กว้าง 6 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมท าการเทคอนกรีต
ดาดหน้าท่อระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด จ านวน 2 ด้าน พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 117 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบรูป
รายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

               

 รวม 18  7,901,100               



                                                                                                          

 
22 แบบ ผด.02 

    1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 
(ไดโว) ขนาด 1.5 HP ท่อส่ง 2  
นิ้ว ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,000 บาท 

210,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า
ซัมเมอร์สส าหรับสูบน้ าดิบ 
ขนาด 15 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 
14 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 380 
โวลล์ 3 เฟส ท่อส่งน้ าไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 100,000 บาท 

               

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
ขนาด 15 แรงม้า ใช้
กระแสไฟฟ้า 380 โวลล์ 3 เฟส 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 40,000 บาท  

               

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ไม่
น้อยกว่า 14 ใบพัด ใช้
กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 1  

               

 

 

 



                                                                                                          

 
23 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   เฟส ท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 - 150 
ลิตร/นาที จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 33,000 บาท 

               

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 
(ตีนช้าง) ขนาด 3 แรงม้า ใช้
กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 เฟส 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
32,000 บาท  

               

2 จัดซื้อถังน้ าพลาสติกส าหรับ
ผสมสารเคมี 

- จัดซื้อถังน้ าพลาสติกส าหรับผสม
สารเคมี ขนาดความจุ 500 
ลิตร จ านวน 3 ถัง ราคาถังละ 
7,000 บาท 

- จัดซื้อถังพลาสติกส าหรับผสม
สารเคมี ขนาดความจุ 1,000 
ลิตร จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 
11,250 บาท 

45,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

3 จัดซื้อวัสดุประปา จัดซื้อวัสดุส าหรับระบบผลิต
น้ าประปา 

230,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

รวม 3  485,000               



                                                                                                          

 
24 แบบ ผด.02 

    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทาง 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส าหรับติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง 

80,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

รวม 1  80,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
25 แบบ ผด.02 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านล า
นาว 

ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กใน 
ศพด. สังกัด อบต.บ้านล านาว คน
ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน 
(ยอดเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2560) 
ดังนี้  
- ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน 71 

คน เป็นเงิน 347,900 บาท 
- ศพด.บ้านบางจันสี จ านวน 

106 คน เป็นเงิน 519,400 
บาท 

- ศพด.เจริญรัชต์ภาค จ านวน 37 
คน เป็นเงิน 181,300 บาท 

- ศพด.บ้านเคี่ยมงาม จ านวน 
102 คน เป็นเงิน 499,800 
บาท 

- ศพด.บ้านเหนือโตน จ านวน 45 
คน เป็นเงิน 220,000 บาท 

- ศพด.บ้านพรุพรี จ านวน 37 
คน เป็นเงิน 181,300 บาท 

- ศพด.บ้านน้ านิ่ง จ านวน 47 คน 
เป็นเงิน 230,300 บาท 

 

2,180,500 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



                                                                                                          

 
26 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 อาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน คนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน ดังนี้  
- โรงเรียนบ้านไสยาสน์ จ านวน 

334 คน เป็นเงิน 1,336,000 
บาท 

- โรงเรียนวัดล านาว จ านวน 902 
คน เป็นเงิน 3,608,000 บาท 

- โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 
จ านวน 165 คน เป็นเงิน 
660,000 บาท 

- โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 จ านวน 225 คน 
เป็นเงิน 900,000 บาท 

- โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 จ านวน 
621 คน เป็นเงิน 2,484,000 
บาท  

8,988,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
เล็กใน ศพด. จ านวน 260 วัน 
จ านวนเด็ก 445 คน และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 260 วัน จ านวนเด็ก 
2,247 คน  

5,158,410 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

 



                                                                                                          

 
27 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กในต าบลบ้านล า
นาว 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5 แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ทางวิชาการแก่เด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

25,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6 จัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน "น้องอนุบาล" 

จัดแสดงผลงานของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ทั้ง 
7 ศูนย์ 

20,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 วันส าคัญต่าง ๆ  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และ
วิธีการปฏิบัติตนในวันส าคัญต่าง 
ๆ ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ 

20,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านล านาว 

พัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.บ้านล านาว 

60,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9 จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุการศึกษาท่ีจ าเป็นให้
ครบตามความต้องการของครูและ
เด็ก 

173,660 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

10 จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดหาสื่อที่จ าเป็นและเหมาะตาม
วัยของเด็กให้เพียงพอต่อเด็ก 

160,140 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 



                                                                                                          

 
28 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็ก
ใน ศพด. ให้เพียงพอ และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

422,700 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

12 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชต์
ภาคย์)  

ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เจริญรัชภาคย์) หมู่ที่ 3 ตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

14,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

13 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี)  

ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางจันสี) หมู่ที่ 1 ตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

122,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

14 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพรี)  

ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุพรี) หมู่ที่ 4 ตามแบบรูป
รายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

85,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



                                                                                                          

 
29 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยาสน์)  

ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสยาสน์) หมู่ที่ 9 ตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

258,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 15  17,787,410               
 
 
 
 



                                                                                                          

 
30 แบบ ผด.02 

    2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านล านาว 

5,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

30,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี 
ชักพระในเขตต าบลบ้านล านาว 

30,000 บาท ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 จัดงานประเพณีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมงานประเพณีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ 

50,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
อบต.บ้านล านาว 

จัดการแข่งขันกีฬา เด็กเยาวชน 
ประชาชนทั่วไปของต าบลบ้านล า
นาว ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.บ้านล านาว 

90,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริม
การเล่นกีฬาให้กับประชาชนทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 



                                                                                                          

 
31 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาลวัน
มาฆะบูชา แห่ผ้าห่มพระพุทธ
ลีลาฯ 

อุดหนุนปกครองอ าเภอบางขัน
การจัดงานเทศกาลวันมาฆะบูชา 
แห่ผ่าห่มพระพุทธลีลาฯ 

55,000 บาท ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

อุดหนุนปกครองอ าเภอบางขัน
การจัดงานประเพณีเดือนสิบ 

30,000 บาท ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 9 490,000                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
32 แบบ ผด.02 

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 
เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย

กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 

ลิตร 
3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 

แรงม้า 

59,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  59,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
33 แบบ ผด.02 

    2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับ อปพร. 
จ านวน 30 นาย 

10,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจ านวน 30 
นาย 

80,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

3 ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
ในต าบลบ้านล านาว ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

10,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

4 จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย อป
พร. 

จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับ 
อปพร. จ านวน 30 ชุด 

60,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

5 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

10,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  170,000               
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
34 แบบ ผด.02 

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของประชาชนที่ก าลัง
จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จ านวน 50 
คน 

30,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

2 เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้ครอบครัวท า
กิจกรรมเสริมความรักความผูกพัน
ในครอบครัว จ านวน 30 
ครอบครัว 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จ านวน 30 คน 

50,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองของสตรี จ านวน 
50 คน 

30,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 4  210,000               
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
35 แบบ ผด.02 

    2.6 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป แบบขั้นบันได 

11,163,600 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 
เดือนละ 800 บาท/ราย 

3,609,600 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
เดือนละ 500 บาท/ราย 

174,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านล านาว 

จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาวร้อยละ 
50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนฯ 

370,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 4  15,317,200               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
36 แบบ ผด.02 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
จ านวน 50 คน 

40,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  40,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
37 แบบ ผด.02 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้กับ
ประชาชน จ านวน 50 คน 

30,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
38 แบบ ผด.02 

    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ เพื่อให้
รองรับปริมาณขยะได้อย่าง
เพียงพอ 

200,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

2 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  300,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
39 แบบ ผด.02 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และกิจกรรมวันส าคัญ 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ  

379,645 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

2 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 

668,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

            

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
รายละเอียดดังนี้  
-  เป็นตู้ใส่เอกสาร 10 ลิ้นชัก  
-  โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่

น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร  
-  หน้าลิ้นชักท าจากเหล็กแผ่น

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 

7,200 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองคลัง             



                                                                                                          

 
40 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   พับและอาร์คขึ้นรูป 
-  ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจ
และสามารถล็อคอัตโนมัติ 

               

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่

น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) 

-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติ 

-  มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

7,900 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองคลัง             



                                                                                                          

 
41 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 

               

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน อบต.บ้านล านาว 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  783,100               
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
42 แบบ ผด.02 

    5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              

306,100 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย 
อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ  

150,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

-  มีหน่อยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่ 

16,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             



                                                                                                          

 
43 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Soild State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย  

-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

               

 



                                                                                                          

 
44 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
(Inkjet) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
(ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ 

7,900 ต าบล 
บ้านล านาว 

             



                                                                                                          

 
45 แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, 
Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น 

               

  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย

กว่า 15 นาที 

5,600 ต าบล 
บ้านล านาว 

             

รวม 3  485,600               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
46 แบบ ผด.02 

    5.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 

100,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 2  109,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
47 แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร 
    1.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องสูบน้ าประปา - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 
(ไดโว) ขนาด 1.5 HP ท่อส่ง 2  
นิ้ว ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,000 บาท 

210,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า
ซัมเมอร์สส าหรับสูบน้ าดิบ 
ขนาด 15 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 
14 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 380 
โวลล์ 3 เฟส ท่อส่งน้ าไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 100,000 บาท 

               

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
ขนาด 15 แรงม้า ใช้
กระแสไฟฟ้า 380 โวลล์ 3 เฟส 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 40,000 บาท  

               

แบบ ผด.02/1 



                                                                                                          

 
48 แบบ ผด.02 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า
ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ไม่
น้อยกว่า 14 ใบพัด ใช้
กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 เฟส 
ท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูบ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 - 150 
ลิตร/นาที จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 33,000 บาท 

               

  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 
(ตีนช้าง) ขนาด 3 แรงม้า ใช้
กระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 เฟส 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
32,000 บาท  

               

 

    1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 
เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย

กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 

ลิตร 
3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 

แรงม้า 

59,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

ส านักงานปลัด             
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2.  ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    2.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังน้ าพลาสติกส าหรับผสม
สารเคมี 

- จัดซื้อถังน้ าพลาสติกส าหรับผสม
สารเคมี ขนาดความจุ 500 
ลิตร จ านวน 3 ถัง ราคาถังละ 
7,000 บาท 

- จัดซื้อถังพลาสติกส าหรับผสม
สารเคมี ขนาดความจุ 1,000 
ลิตร จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 
11,250 บาท 

45,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             
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    2.2  แผนงานบริหารทั่วไป 
  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
รายละเอียดดังนี้  
-  เป็นตู้ใส่เอกสาร 10 ลิ้นชัก  
-  โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่

น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร  
-  หน้าลิ้นชักท าจากเหล็กแผ่น

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 

7,200 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองคลัง             

   พับและอาร์คขึ้นรูป 
-  ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจ
และสามารถล็อคอัตโนมัติ 
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3.  ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่ 
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติ 

-  มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

7,900 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองคลัง             

แบบ ผด.02/1 



                                                                                                          

 
52 แบบ ผด.02 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 

               

 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 

16,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองช่าง             
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ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีหน่อยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่ น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Soild State Drive  

               

   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย  

-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
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ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์-  มี
จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 
A3 จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 

(Inkjet) 

7,900 ต าบล 
บ้านล านาว 

             

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
(ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ 
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ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4,  
Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น 

               

3  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย

กว่า 15 นาที 

5,600 ต าบล 
บ้านล านาว 
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4.  ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    4.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 ต าบล 
บ้านล านาว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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58 แบบ ผด.02 

ค าน า 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นมาเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ตลอดจนท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น  
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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สารบัญ 
 
   หน้า  
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 2 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 5 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 6 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ    7 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  47 
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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


