
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
       เร่ือง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ฉบับ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561   
--------------------------------------------- 

   
อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559 หมวด5 ข้อ 26 (2)   “ก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและ
ประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน”   ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   ฉบับเพ่ิมเติม    
ครั้งที่ 1/2561  และได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานฯ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2561  แล้วได้เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวต่อไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   8   พฤษภาคม   2561 

 
 
 
    ลงชื่อ 
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 



  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



เหตุผลและความจ าเป็น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2561 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 ขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จึง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  

ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2561 จึงมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและ
บูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น จ าแนกรายละเอียดต่างๆของโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 
และใช้เป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ตาม

หมวด 5 ข้อ 26  และข้อ 27   โดยท าตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ

จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

ระยะเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง

รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   

 แผนการด าเนินงาน จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  

เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  

 2. เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จ าแนกรายละเอียดต่างๆของโครงการตาม

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้า

ของโครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 4. เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพ่ิมเติม/ ครั้งที่ 1/2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มาจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

2. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง

แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาตามหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว โดยมี

เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

1) บทน า 

2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ภาพกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ อปท.

หน่วยราชการส่วนกลาง สว่นภูมภิาค 

รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นๆที่ด าเนินการใน

พื้นที่ของ อปท. 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช ้

ปิดประกาศภายใน 15 วัน นบัตั้งแต่วันที่

ประกาศ 

ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  

 2. ท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการตาม

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 3. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้า

ของโครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้  

 4. ท าให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

 

 



แบบ ผด.๐๑ 
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ส่วนที่ 2 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 21.74 6,505,000 62.72 กองช่าง 
  1.2 แผนงานการพาณิชย์ 3 4.35 3,276,000 31.59 กองช่าง 
  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  

รวม 18 26.09 9,781,000 94.31  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      

   2.1 แผนงานการศึกษา - - - -  
   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - -  
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 50 72.46 368,708 3.56 ส านักปลัด 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -  
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน - - - -  
  2.6 แผนงานงบกลาง  - - - -  

รวม 50 72.46 368,708 3.56  
 



แบบ ผด.๐๑ 

 

6 

  
ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  

รวม      
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

   4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.45 221,000 2.13 กองช่าง 
   4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน  - - - -  

รวม 1 1.45 221,000 2.13  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

     

   5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - -  
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -  
   5.3 แผนงานการศึกษา - - - -  

รวม      
รวมทั้งสิ้น 69 100 10,370,708 100  
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายบางจันส-ีหน้าควน ม.1 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีกว้าง 5 ม. 
ยาว 156 ม. หนา 0.05 ม. จาก กม.
ที่00+000-00+156 ไม่มีไหล่ทาง 

491,000 ม.1 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-18
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 สายราษฎร์อุทิศ ม.2 
 
 

-ท าการซ่อมแซมเขตทางกว้าง 6 ม. 

ผิวทางกว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,200ม.  
-จัดหาและวางท่อระบายน้ า 1 จุด 

กม.ที่ 00+500 

153,000  ม.2 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-77
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

3. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลัก
สิบ ม. 2 
 
 

-ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ช ารดุ 
จาก กม.00+000-00+216 
ระยะทาง 216ม. 
-ซ่อมแซมโดยปูผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

359,000 ม.2 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-02
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง            
 

 

 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 
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4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน
โกหว่า ม. 2 
 
 

-ซ่อมแซมเขตทางกว้าง 5 ม. ผิวทาง
กว้าง 3ม. ระยะทาง 690 ม. 
-วางท่อระบายน้ า 1 จุด ระยะ กม.ที่ 
00+250 

169,000 ม.2 
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

5. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางปริก-นาไสยูง ม.3 
  
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรตีกว้าง 5 ม. 
ยาว 155 ม. หนา 0.05 ม. จาก กม.
ที่00+000-00+155 ไม่มีไหล่ทาง 

491,000 ม.3 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-01
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

6. ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 
 
 

-ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ช ารดุ 

จาก กม.ที่00+00-00+565 
ระยะทาง  565  ม. 
-ซ่อมแซมโดยปูผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 875 ตร.ม. หนา 4ม. 

491,000 ม.6 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-27
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพานแพ – ห้วยคุ้งคัง ม. 7 
 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก กว้าง4 ม.ยาว 175ม. 
หนา 0.15 ม. 
-วางท่อระบายน้ า 1จุดที่ระยะ 
กม.00+080  

491,000 ม.7 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-10
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายปาน-ต้นทัง ม.8 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 175ม. 
หนา 0.15ม.  
–วางท่อระบายน้ า 1จุด ที่
ระยะกม.ที่00+005  
 

493,000  ม.8 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-90
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายเผยีน ม.9 
  
 
 

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม.ยาว 180 ม.หนา 
0.15 ม 
-วางท่อระบายน้ า 1 จดุ 
ประมาณ กม.ที่ 00+050 

489,000 ม.9 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-76
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

 
 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 
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10. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายควนชก-บ้านป้าโมย้ ม.10 

-ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี กว้าง 5ม.หนา 
0.05 ม.ระยะทาง ปี2561 ยาว 147
เมตร. 
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ า 
กม.ที่00+120 
-สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ตามแบบที่ก าหนด 

491,000  ม.10 รหัส
ทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.
142-72      
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 13   ม. 11 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 4ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15ม. 
พื้นที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 680 
ตร.ม. 
 

490,000 ม.11รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-30
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

12. ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 ม. 13 
 

-ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ช ารดุ 

จาก กม.ที่00+000-00+276 
ระยะทาง 276 ม. 
-ซ่อมแซมโดยปูผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 876.5ตร.ม. หนา 4ซม. 

458,000 ม.13รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-19
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา ม. 14 
 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 6ม. ยาว 135 ม. หนา
0.05ม.จาก กม.ที่00+000-00+135 
ไม่มไีหล่ทาง 

490,000 ม.14รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-33
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรตันธาร ม.15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4ม.
ยาว 167ม. หนา 0.15ม. พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. 

457,000 
 

ม.15 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-13
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งปิดน้ า ม.16  
 
 

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4ม.
ยาว 175 ม. หนา 0.15ม. พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. 
-วางท่อระบายน้ า 1จุด ที่ระยะ กม.
ที่ 00+080       

492,000 ม.16 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.142-92
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

รวม 15  6,505,000               
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านช่องวัว) ม. 4 
 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 

2.90ม. ยาว9 ม. สันฝายสูง  
1 ม. 
-ก่อสร้างบ่อสูบน้ าดบิ 2 บ่อ 

400,000 ม.2 
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านน้ านิ่ง) ม. 5 
 

-ก่อสร้างบ่อสูบน้ าดิบ 2 บ่อ  
-ก่อสร้างระบบกรองน้ าผิวดิน 
-ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด1 ม. 
-ก่อสร้างหอถังโครงเหล็กเก็บ
น้ าประปา สูง15 ม. จุ4000ล. 
จ านวน 4ลูก 
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ 
ซัมเมอร์ ขนาด2HP 1เฟส 

2,483,000 ม.5 
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

3. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ส าหรับระบบ
ประปา บ้านควนซาง ม. 12 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์(Solar Cell)ใช้กับ
ระบบเครื่องสูบน้ า ตาม
รายละเอียดในแปลนก าหนด 

393,000 ม.5 
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

รวม 3  3,276,000               
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 
 
 

-ท าการส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวและขึ้นทะเบียนสตัว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

8,118 ต.บ้านล านาว ส านักงาน
ปลัด 

            

2. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 
 
 

-ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
ที่ได้รับการส ารวจและขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Thairabies.Net (ส ารวจครั้งท่ี 
1 พ.ศ.2559) 

40,590 ต.บ้านล านาว ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

3. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 1 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน   อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450  หมู่ที่ 1  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 2 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 2  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 3 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 3 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

15 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 4 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 4  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 5 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 5  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 6 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน   อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 6  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

16 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

9. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 7 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 7  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 8 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 8  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 9 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 9  
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

17 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

12. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 10 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 10 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

13. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 11 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 11 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 

 

14. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 12 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 12 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

18 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 13 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 13 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

16. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 14 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 14 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

17. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 15 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 15 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

19 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

18. สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 16 
 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  อบรมเชิงปฏิบตัิการใน
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง ให้แก่สตรีช่วงอายุ 30-
70 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

6,450 หมู่ที่ 16 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

19. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 1 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่ายโดย
ใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 1 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

20. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 2 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่ายโดย
ใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 2 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

20 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

21. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 3 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่าย
โดยใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 3 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

22. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 4 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่าย
โดยใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 4 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

23. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 5 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่าย
โดยใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 5 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

21 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

24. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 6 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 6 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

25. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 7 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 7 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

26. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 8 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 8 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

22 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

27. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 9 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 9 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

28. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 10 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 10 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

29. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 11 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 11 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

23 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

30. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 12 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 12 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

31. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 13 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 13 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

32. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 14 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ด าเนินกิจกรรมใหค้วามรู้
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รักษาโรคอยา่งง่ายโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก 
ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับการคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 14 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

24 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

33. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 15 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่าย
โดยใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 15 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

34. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม. 16 
 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น รักษาโรคอย่างง่าย
โดยใช้ยาสมุนไพรเป็นแพทย์
ทางเลือก ให้แก่ตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

8,700 หมู่ที่ 16 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

25 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

35. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 1 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน   
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 1 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

36. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 2 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน   
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 2 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

37. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 3 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
 -การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 3 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

26 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

38. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 4 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 4 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

39. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 5 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 5 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

40. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 6 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 6 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

27 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

41. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 7 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 7 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

42. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 8 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 8 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

           
 
 

 

43. 
 

ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม. 9 ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือเสรมิไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีน
ได้อย่างถูกวิธ ี

4,850 หมู่ที่ 9 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

          
 
 
 

  

 

 

 

 



แบบ ผด.๐๑ 

 

28 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

44. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 10 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 10 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

45. ควบคมุการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 11 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 11 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

46. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 12 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 12 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  



แบบ ผด.๐๑ 

 

29 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

47. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 13 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 10 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

48. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 14 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 11 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

49. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 15 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 12 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  



แบบ ผด.๐๑ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

50. ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
 ม. 16 

ส าหรับอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
-การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
-อบรมการใช้ชุดตรวจไอโอดีนได้
อย่างถูกวิธี 

4,850 หมู่ที่ 16 
ต.บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 50  368,708               
  



แบบ ผด.๐๑ 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. ขุดลอกฝายน้ าล้น ม.10 -ขุดลอกบริเวณหน้าฝายกั้นน้ า กว้าง 
15 ม. ยาว 121 ม. ลึก 2 ม. 
ลาดเอียง 1:2 
-ขุดลอกด้วยรถขุด 2238.5 ลบ.ม. 
-ตักตอนดินในหน้างาน  (ตักตอนดิน  
2 ครั้ง)  รวม 4,477  ลบ.ม 

221,000 หมู่ที่ 10 
ต.บ้านล านาว 

กองช่าง             

รวม 1  221,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานให้
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามอัตราก าลังท่ีมีอยูป่ระกอบด้วย 
- โต๊ะท างานระดับ  3-6  
   จ านวน 6 ตัว 

28,800 อบต.  
บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

- เก้าอี้ท างานมีพนักพิงและที่เท้า
แขน ปรับระดับขึ้นลงได้ หมุนได้
โดยรอบ จ านวน 6 ตัว 

11,400 อบต.  
บ้านล านาว 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 1  40,200               
 

 

 

 


