
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้งข้างละ1.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่1 สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 750 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของความ สะดวกและปลอดภยัใน

จากรอยต่อถนนลาดยางเดิม ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร 250 เมตร 250 เมตร 250 เมตร ปลอดภัย ชีวติและทรัพย์สิน

 กม 128 ระยะทาง 750 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.
ด าเนินการปีละ
250 เมตร

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5..00 เมตร 342,000 ร้อยละ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
ผวิแอสฟัลสต์กิคอนกรตี สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 150 เมตร (งบ อบต.) ของความ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ที ่2 จาก กม 129 ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.05 เมตร ปลอดภัย ของตนเอง

ถงึถนน คสล. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 750 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชมุชน

งบประมาณและที่มา 

2. บัญชโีครงการท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง

แบบ ผ. 02 

3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 320,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่3 (กม 126) จากคสล.เดิม สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 120 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ถงึสุดเขตหมู่ที ่3 ถงึเชื่อมต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ที ่6 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 550 ตร.ม.

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 427,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่4 จากไร่นายจ าลอง ดวงค า สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 800 ตร.ม.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชมุชน

งบประมาณและทีม่า 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ. 02 

3 

4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร 284,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่5 ต่อจาก คสล.เดิม สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 105 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ซอยจิรเดช ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

พร้อมหูช้างซ้าย ขวา

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) กวา้ง 3.00 เมตร

ยาว 3.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

534 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชมุชน

งบประมาณและทีม่า 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
5 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 427,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่6 (จากวัดโค้งรถไฟ ถงึ สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

สะพานฝาย หมู่ที ่4) ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15  เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

800 ตร.ม.

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 4.00 เมตร 293,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่7 (จากฝายซอยสุดใจ) สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 140 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

สุดซอย ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

560 ตร.ม.

งบประมาณและทีม่า 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชมุชน

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.00 เมตร 320,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่8 (ถนนสายกลางบ้าน) สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 200 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
600 ตร.ม.

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 400,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
หมู่ที ่9 จากบ้านนายสมควร สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 150 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ค านวณ ถงึบ้านผู้ใหญ่หมู่ที ่9 ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ของตนเอง

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

750 ตร.ม.

แผนงาน : เคหะชมุชน
งบประมาณและทีม่า 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  7 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. โครงการก่อสร้างถนน แบบ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 4.00 เมตร 430,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
Para-Asphaltic Concrete สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 200 เมตร (งบ อบต.) ประชาชน สะดวกและปลอดภยัใน

หมู่ที ่2  (สายบ้านนายประเสริฐ ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.05 ได้รับ ชีวติและทรัพย์สิน

- บ้านนายทิพรส) (จดุเร่ิมต้นบ้าน ประโยชน์

นายประเสริฐ = Sta.+0.000 - (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

Sta.+0.160) 800 ตร.ม.

1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชมุชน

งบประมาณและทีม่า 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 พัฒนาเมอืงสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ. 02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 8 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 













3,113,000




















































