
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 1 

 

ค าน า 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมล านารายณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการ
บริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ จึงได้ด าเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่ วนต าบลนิคมล านารายณ์  หวั งเป็นอย่ างยิ่ งว่ าแผนพัฒนาท้องถิ่ น                    
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ได้ด าเนินการจัดท า และประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น 

  ดังนั้นเพ่ือให้ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ โดยมีโครงการที่
เพ่ิมเติม ตามรายละเอียดโครงการ ผ 02 และ ผ 02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - - 58 51,319,050 35 40,577,400 117 91,896,450 

รวม - - - - - - 58 51,319,050 35 40,577,400 117 91,896,450 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   2.1 แผนงานชุมชนและสังคม - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
   3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 
   3.2 แผนงานสาธารณสุข  - - - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 
   3.3 แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - - 

   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

 - - - - 1 10,000 2 110,000 2 110,000 5 230,000 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากร และสิง่แวดล้อม 
   4.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 2 4,000,000 
   4.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000 

รวม - - - - - - 2 2,050,000 2 2,050,000 4 4,100,000 - - - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
   5.1 แผนงานชุมชนและสังคม - - - - - - - - - - - - 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

  5.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

  5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 1 10,000 62 53,479,050 39 42,737,400 126 96,226,450 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการวางระบบประปาหมู่บ้าน 
1.1 บ้านนางสุวรรณี พวงบานชื่น 
1.2 บ้านนางบัญญัติ  ขุนเมือง 

 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอในครัวเรือน 

ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ชั้นคุณภาพ 8.5 

   340,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งโคมไฟ หมู่ที่ 1 
สายวัดถ้ าเขาปรางค์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   100,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด      
หมู่ที่ 1 กลางซอยสี่แยกบ้าน  
นายสมบูรณ์ ขุนเมือง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์    15,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

                                                                                                                
 
 

           
แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการไฟฟ้าส่องแสงสว่าง 
หมู่ที่ 2 จากถนนสาย 21 
(ซอย 129) ถึงบ้านนายสุรินทร ์
ทองช านาญ พร้อมสายพาดดับ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   100,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนแบบ 
 Para Asptaltic Concrete หมู่ที่ 2 
จากถนนสายหมู่ที่ 2 ถึงถนน 
ลาดยางเดิม ซอย 129 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   670,000 
(งบอบต.) 
250 เมตร 

670,000 
(งบอบต.) 
250 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 2 
บริเวณบา้นนายโนรี ทองช านาญ 
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล และ 
เครื่องสูบน้ าแบบบาดาล ความลึก 
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ถังเหล็กขนาด 15 ลบ.ม. 
สูง 15 เมตร บ่อ 4 น้ิว 
ช้ันคุณภาพ 8.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

   439,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

7. โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 2 
จากฝั่งตรงข้ามบา้นผญ. ถึง  
บ้านนายสรุิยนต์ พงษ์สวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ช้ันคุณภาพ 8.5 

   340,000 
(งบอบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการขยายไหล่ทาง แบบคสล. 
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน 
นายสนอง บุรนิทร์สุชาติ 
กว้างข้างละ 2.00 เมตร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กว้างข้างละ 2.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาวข้างละ 40 เมตร 
รวม 80 เมตร 
 

   92,800 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9. โครงการติดตั้งปา้ยบอกซอย 
ป้ายหมู่บา้น หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 
8 และ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ตามแบบ อบต.ก าหนด    200,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง     
Para Asphaltic Concrete      
หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายเครื่องหมาย
จราจร(ซอยขวาง-บ้านโค้งรถไฟ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   670,000 
(งบอบต.) 
250 เมตร 

670,000 
(งบอบต.) 
250 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการปรับปรุงถนนซอย  
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   670,000 
(งบ อบต.) 
250 เมตร 

670,000 
(งบอบต.) 
250 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 126 
(หน้าบ้านนายเบิ้ม)ท่อระบายน้ าลอด
ถนน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที ่

ท่อ คสล.ขนาด 100 ซม. 
จ านวน 10 ท่อน 

   50,000 
(งบ อบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ปัญหาน้ าท่วมขงัใน
พื้นที่ลดลง 

กองช่าง 

13. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 
บริเวณทางเข้า-ทางออก               
อบต.นิคมล านารายณ ์

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์    30,000 
(งบ อบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14. โครงการจัดหาเครือ่งออกก าลงักาย 
หมู่ที่ 3 โรงเรียนนิคมล านารายณ ์

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์    200,000 
(งบอบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กในพื้นที่มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4              
(บ้านนายสกุล  หสัดี) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 

ระยะทาง 500 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   170,000 
(งบอบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

16. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 4 (ซอย 129) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้า 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

   
 

725,000 
(งบ อบต.) 
250 ม. 

725,000 
(งบ อบต.) 
250 ม. 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
หมู่ที่ 4 (ซอย กม 128 129) 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก  0.05 เมตร 

   570,000 
(งบ อบต.) 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 

18. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง หมู่ที่ 4 จากแยกซอยขวาง 
ถึงบ้านนายวิชัย  ประชาเขียว 
บ้านนายเริงชัย  ใจช่ืน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง 500 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

    100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 11 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง 
หมู่ที่ 4 จากแยกคอกวัวถึงบ้าน 
นายแดง  วิเชียรวัฒน์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 200 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   40,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20. โครงการปรับปรุงบ่อ หมู่ที่ 4 
หน้าวัดศรีอุบล  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที ่

กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 

    150,000 
(งบอบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5                     
(ซอย 129 จาก คสล.เดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   580,000 
(งบอบต.) 
200 เมตร 

580,000 
(งบอบต.) 
200 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5                     
ต่อจากคสล.เดิม ซอยจิรเดช 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 102.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   297,250 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 12 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete   
หมู่ที่ 6 จากฝายหมู่ที่ 3 ถึงศูนย์
การเรียนรู้วัดล านารายณ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   538,000 
(งบอบต.) 
200 เมตร 

538,000 
 (งบอบต.) 
200 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete   
หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุรพล  มลู
เปา ถึงบา้นนางสุดหล้า บุญปรชีา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   538,000 
(งบอบต.) 
200 เมตร 

295,000 
(งบอบต.) 
110 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 6 จากฝายหมู่ที่ 4       
ถึงวัดโค้งรถไฟ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   538,000 
(งบอบต.) 
200 เมตร 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 13 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26. 
 

โครงการก่อสร้างหินคลุก 
หมู่ที่ 6 จากถนนเลียบทางรถไฟฝั่ง
บ้านนางทองใบ  สงิห์ทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า 150 ลบ.ม. 
พร้อมบดอัดทับแน่น 

   538,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อม 
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 กลุ่มบ้าน
นายสมยั  ศิริสุวรรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ถังเหล็กหอสูงบรรจุน้ า
ขนาด 15 ลบ.ม. 
สูง 15.00 เมตรขนาดบ่อ 
4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 
100 ม.          ชั้น
คุณภาพ 8.5 

   439,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

28. โครงการขยายเขตระบบประปา      
หมู่ที่ 6                             
กลุ่มบ้านนายสมัย  ศิริสุวรรณ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
ท่อ PVC 2 นิ้ว 
ชั้นคุณภาพ 8.5 

   340,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 14 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อม 
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณ
บ้านน.ส.บานเชา้ แก้วบัวดี  

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ถังเหล็กหอสูงบรรจุน้ า
ขนาด 15 ลบ.ม. 
สูง 15.00 เมตรขนาดบ่อ 
4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 
100 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 

   439,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

30. 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 7 (ทางเข้าฝายคลองตะโก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา
ปริมาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า300 ลบ.ม.พร้อมบด
อัดแน่น 

   320,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางแป๋ว  วิศักดิ์ 
ถึงฝายคลองตาเที่ยง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

   580,000 
(งบ อบต.) 
250เมตร 

580,000 
(งบ อบต.) 
250 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 15 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 (ซอยสุดใจ ถึงถนน  
กลางนา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

   580,000 
(งบ 

อบต.) 
200เมตร 

580,000 
(งบ 

อบต.) 
200เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33. 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   100,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 8 (เส้นหลังวัดเนินหาด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาว 120 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   258,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 16 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 (บ้านป้าป่วน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 130 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   300,000 
(งบอบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36. 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 8 (สายล ามะชัย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า 900 ลบ.ม.พร้อม
บดอัดแน่น 

    384,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 8 (สายโคกโบสถ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   538,000 
(งบ 

อบต.) 
250 
เมตร 

538,000 
(งบ อบต.) 
250 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ อบต. นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หนา้ 17 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 (กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 190 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

    330,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39. 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
กลุ่ม 1    โซล่าเซล  
นางอ้อย ภูมรินทร ์
นางส ารวย พิเชษฐ,์นายนิคม
น.ส.ปวีณา  เนยบาง 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ภัยแล้ง 

กว้าง 4.00 เมตร 
ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว 
ชั้นคุณภาพ 8.5 
เครื่องสูบน้ าแบบบาดาล 
ขนาด 2.00 HP  
จ านวน 16 ใบพัด 

    
 
 

220,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

พืชผลทางการเกษตร
มีผลผลติเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 8  กลุ่ม 2    
 โซล่าเซล น.ส.กุหลาบ นาค
สุนทร, นางสมนึก ศฤงคาร,      
นางป่วน ศรีประจ า,      
 นางวันเพ็ญ ศรีประจ า 

เพ่ือเป็นการ
บรรเทาภัยแล้ง 

กว้าง 4.00 เมตร 
ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว 
ชั้นคุณภาพ 8.5 
เครื่องสูบน้ าแบบ
บาดาล ขนาด 2.00 
HP  
จ านวน 16 ใบพัด 

    220,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

พืชผลทางการเกษตร
มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

41. 
 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 8 บริเวณทางเข้าวัดเนินหาด 
(1 จุด) เขตติดต่อหมู่ที่ 7 (1 จุด) 
เขตติดต่อหมู่ที่ 9 (1 จุด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์
 

   37,000 
(งบ อบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมควร  
ค านวณ ถึงบ้าน ผญ.สรรชัย 
กล่อมมะโน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   538,000 
(งบ อบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 9 จากบ้าน ผญ.สรรชัย
กล่อมมะโน ถึงบา้นนางนชุนาฏ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   538,000 
(งบ อบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางนชุนาฏ
วงษ์วิลัย ถึงบ้านนางศศิวรรณ์
สินตะค,ุบ้านนางพูน เกตุภู่งาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

    538,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางพูน      
เกตุภู่งาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

    538,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 

46. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 9 สายดอนขโมด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า 960 ลบ.ม. 
พร้อมบดอัดทับแน่น  

   409,600 
(งบ อบต.) 

 

 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
แผนงาน : สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการจัดการอบรม
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และผู้
ประกอบกิจการ  

1.เพื่อควบคุมการเกดิ
โรคที่เกิดจากอาหารและ
น้ าเป็นสื่อและโรคติดต่อ
ทางเดินอาหารของ
ผู้บริโภค 
2.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้สัมผสัอาหารในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารตาม
หลักสตูรสุขาภิบาล
อาหารส าหรับผู้สมัผสั
อาหาร 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ผูส้ัมผัส
อาหารมีพฤติกรรมที่
ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการ และผู้
สัมผัสอาหารในพื้นที่   
ต.นิคมล านารายณ์ 
 

  10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

1.ผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
อย่างถูกต้อง 
 2.เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค อาหารที่
ปลอดภัย เป็นการ
ป้องกัน และระงับ
โรคติดต่อ ที่อาจ
เกิดจากการ
รับประทานอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
แผนงาน : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการอบรมพลังคิดบวก 
โรงเรียนนิคมล านารายณ์ 

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู้ทักษะ
การเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้เด็ก และ
เยาวชนคิดเป็น คิด
ถูก รู้จักความ
รับผิดชอบ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
นิคมล านารายณ์ 

   100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ของ เด็ก
และ
เยาวชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

1.เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการเป็นผู้น า 
2.เด็กและเยาวชน
คิดเป็น คิดถูก รู้จัก
ความรับผิดชอบ 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการอบรมการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 

เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ ต.นิคมล า
นารายณ์แบบครบ
วงจร 

หมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 5 
บ้านใหม่สุขเจริญ 
 

   50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีการก าจัดขยะ
และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างถูก
วิธ ี

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการก่อสร้างถนน แบบ 

Para-Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 1 (ท้ายซอยหมู่ที่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   1,614,000 
750 เมตร 

1,614,000 
750 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน แบบ
Para-Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 1 จากสี่แยก บ้าน ส.อบต.
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

   1,614,000 
500 เมตร 

 

1,614,000 
500 เมตร 

 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หมู่ที่ 2 สาย 21 (ไฟแสงจันทร์) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   500,000 
500 เมตร 

 

500,000 
500 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. 
 

โครงการขุดลอกฝาย หมู่ที่ 3
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
(ก านันสุรินทร์  แก้วดารา) 

เพ่ือขุดลอกฝายให้
เพ่ือขุดลอกฝายให้
ในช่วงฤดูแล้ง และ
สามารถระบายน้ า
ได้ดีในช่วงฤดูฝน 

ปากกว้าง 12.00 ม. 
ก้นกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

   2,800,000 2,800,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รบั
ประโยชน ์

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล หมู่ที่ 3  
(โรงเรียนนิคมล านารายณ์) 

เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   2,100,000  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง ใช้
เวลาว่าให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้ง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 5             
ฝายน้ าล้นบ้านนายโต 

เพ่ือขุดลอกฝายให้เพ่ือ
ขุดลอกฝายให้ในช่วงฤดู
แล้ง และสามารถระบาย
น้ าได้ดี 

ปากกว้าง 12.00 ม. 
ก้นกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 500 ม. 
 

   2,800,000  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

7. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า 
สาธารณะ หมู่ที่ 5 
ฝายน้ าล้นบ้านใหม่สุขเจริญ 

เพ่ือขุดลอกฝายให้เพ่ือ
ขุดลอกฝายให้ในช่วงฤดู
แล้ง และสามารถระบาย
น้ าได้ดี 

ปากกว้าง 12.00 ม. 
ก้นกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

   2,800,000 
500 เมตร 

2,800,000 
500 เมตร 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการไฟฟ้าแสงสว่างเลียบ
ถนน หรือแบบโซล่าเซล     
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   300,000  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9. 
 

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ที่ 5 
พร้อมสายพาดดบั 
1.จากร้านตัดผม-บ้านนายวิสูตร 
2.จากแยกซอย 130-บ้านหมอดู 
3.ซอยจิระเดช 4.ซอยประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   200,000 200,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 5 จากท้ายซอย-เขตติดต่อ 
ศพด.ทต.ล านารายณ ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   1,345,000 
500 เมตร 

1,345,000 
500 เมตร 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
บ้านใหม่สุขเจริญ หมู่ที่ 5 

เพ่ือขุดลอกฝายให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และ
สามารถระบายน้ าได้
ดีในช่วงฤดูฝน 
 

ปากกว้าง 12.00 ม. 
ก้นกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

   2,800,000 
500 เมตร 

2,800,000 
500 เมตร 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 6 จากฝายหมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   1,345,000 
500 เมตร 

1,345,000 
500 เมตร 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13. 
 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 

เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่มี
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

ติดตั้งเครื่องเล่น 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   100,000 100,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

เด็กในพ้ืนที่มี
สุขภาพแข็งแรง 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. โครงการก่อสร้างโดมสนาม    
ฟุตซอล หมู่ที่ 6 
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 

เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ท าให้
พร้อมที่จะเรียนรู้ และ
สามารถใช้เป็นลานจัด
กิจกรรมต่างๆฯ 

กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
ความสูง 6.00 เมตร 

   700,000 700,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

โดมสนามฟุตซอล 
โรงเรียนบ้านโค้ง
รถไฟหมู่ที่ 6  

กองช่าง 
 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Para 
Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 8 (สายโคกโบสถ์) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ยาว 4,500 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   7,263,000 
2,250 เมตร 

7,263,000 
2,250 เมตร 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 

 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 8 (สายโคกโบสถ์) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาว 4,500 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 
4,050 ลบ.ม. 
พร้อมบดอัดแน่น 
 

   864,000 
2,250 เมตร 
ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อย
กว่า 2,025 
ลบ.ม 

864,000 
2,250 เมตร 
ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อย
กว่า 2,025 
ลบ.ม 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

17. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ 8 (จากวัดเนินหาด ถึง 
ซับยางเขตเขา) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยาว 4,700 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร 
พร้อมบดอัดแน่น 
ปริมาตรหินคลุก 
4,230 ลบ.ม. 

   902,400 
2,350 เมตร 
ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อย
กว่า 2,115 
ลบ.ม 

902,400 
2,350 เมตร 
ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อย
กว่า 2,115 
ลบ.ม 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. 
 

โครงการขุดลอกคลองตะขบ 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือขุดลอกฝายให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และ
สามารถระบายน้ าได้
ดีในช่วงฤดูฝน 

ปากกว้าง 12.00 ม. 
ก้นกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

   2,800,000 2,800,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
 

19. โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าคลองตะขบ หมู่ที่ 8 

เพ่ือมีแหล่งน้ าและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และ
สามารถระบายน้ าได้
ดีในช่วงฤดูฝน 
 

กว้าง 12.00 เมตร 
สูงไมน่้อยกว่า 2.50 
เมตร ท้องคลองกว้าง 
5.00 เมตร 
 

   300,000 300,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
รวมทั้งมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
แผนงาน : เคหะชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Para 
Asphaltic Concrete 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   4,304,000 
2,000 ม. 

4,304,000 
2,000 ม. 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

โครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับ 
ทิ้งขยะ 

เพ่ือให้มีที่ท้ิงขยะ
ที่เหมาะสม 

จัดซื้อที่ดินจ านวน 1 แห่ง 
 

   2,000,000 2,000,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีพื้นที่รองรับขยะจาก
ชุมชน 

กองช่าง 
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ภาคผนวก 


