
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5..00 เมตร 406,000 ร้อยละ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
Para-Asphaltic Concrete สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 150 เมตร (งบ อบต.) ของความ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ที ่2 จาก กม 129 ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.05 เมตร ปลอดภัย ของตนเอง

ถึงถนน คสล. หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 1,125 ตร.ม.

2. โครงการก่อสร้างถนน แบบ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 430,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
Para-Asphaltic Concrete สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ประชาชน สะดวกและปลอดภยัใน

หมู่ที ่2 (สายซอยขวาง) ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.05 เมตร ได้รับ ชีวติและทรัพย์สิน

(จุดเริ่มตน้ กม.130 = Sta.+ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ด าเนินการ ประโยชน์

0.000-Sta.+0.160) 800 ตร.ม.

2. บัญชโีครงการท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและที่มา 

แบบ ผ. 02 

 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

34 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 427,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่3 (กม 127) ต่อจากคสล. สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

เดิม ถึง ซอยขวาง ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

800 ตร.ม.

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 427,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่4 (ซอย กม.128) สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที ่4 ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 800 ตร.ม.

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและทีม่า 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  4 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการขุดบอ่บาดาล หมู่ที ่4 เพือ่ให้มีน้ าอุปโภค ลึกไม่น้อยกวา่ 100 ม. 156,000    ร้อยละของ น้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง
พร้อมเครือ่งสูบน้ าแบบบาดาล บริโภคเพียงพอ กวา้ง 4.00 นิ้ว (งบ อบต.) ประชาชน เพียงพอเพือ่ใช้
บริเวณวดัศรีอุบลจันทราราม ชั้นคุณภาพ 8.5 ได้รับ ในครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) ประโยชน์

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร 435,000   ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
หมู่ที ่4  ซอย กม 129 สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 150 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

จาก คสล. เดมิ ชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 0.15 เมตร ประโยชน์ ของตนเอง

หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)750 ตร.ม.

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและทีม่า 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.50 เมตร 273,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที ่5 ซอยชารีนา สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 109 เมตร (งบ อบต.) ประชาชน สะดวกและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ได้รับ ชีวติและทรัพย์สิน

เพือ่ให้ประชาชนมีความ ประโยชน์ ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภัยใน หรือมีพื้นที่ด าเนินการ สะดวกและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 455 ตร.ม. ชีวติและทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างถนนแบบ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร 430,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง

 Para Asphaltic Concrete สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 200 เมตร (งบ อบต.) ประชาชน สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ที ่6 สายบา้นนางทิพย ์- ชีวิตและทรัพยสิ์น หนา 0.05 เมตร ได้รับ ชีวิตและทรัพยสิ์น

นายเจียง) (จุดเริม่ต้นบา้น ประโยชน์

นางทิพย ์= Sta.+0.000 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)

-Sta.+ 0.200)

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่แปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและทีม่า 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  6 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร 464,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่6 (จากฝายบ้านนายจ่อย สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 160 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

ถึงไร่หมวดฝ้าย) ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 (ป ี2563) ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีพ่ื้นที่ด าเนินการ

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 800 ตร.ม.

10. 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) หรือมีพ่ื้นที่ด าเนินการ

560 ตร.ม.

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและทีม่า 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 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)

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร 409,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่8 (ถนนหลังวัดเนินหาด) สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 200 เมตร (ลบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภยัใน

 Para Asphaltic Concrete ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.05 เมตร ประโยชน์ ชีวติและทรัพย์สิน

หรือมีพ่ื้นที่ด าเนินการ

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 800 ตร.ม.

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร 306,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที ่9 สายดอนโขมด สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 1,540 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ สะดวกและปลอดภัยใน

(จุดเริม่ต้นเขตติดต่อ หมู่ 1 = ชีวิตและทรัพยสิ์น หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ชีวิตและทรัพยสิ์น

Sta+0.000-Sta.+1.540)
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) พร้อมบดอดัแน่น

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

งบประมาณและทีม่า 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  8 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 5.00 เมตร 453,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
หมู่ที ่9 จากบา้นนายสมควร สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 170 เมตร (งบ อบต.) ผู้ได้รับ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ค านวณ ถึงบา้นผู้ใหญ่หมู่ที ่9 ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 เมตร ประโยชน์ ของตนเอง

หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

850 ตร.ม.

งบประมาณและทีม่า 

1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี

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

แผนงาน : เคหะชมุชน

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยแปลง คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  9 
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