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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการด าเนินงานให้แลว้เสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณ หรือภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีอนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพฒันาสามปี 

 แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ
ชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน  
 

1.2   วตัถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 การจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท าให้การ
ติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

 

1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวเก็บ
รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว 
 2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวจดัท า
ร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาวและหน่วยงานต่าง ๆ  
 3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวน า
ร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานแลว้เสนอผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 5. เม่ือผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงานแลว้ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วนั 
นับแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ย่างน้อย  
30 วนั  
 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่าย
วิเคราะห์นโยบายและแผน/ส านักงานปลดั หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน รวมถึง ส านกั ส่วน ฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหาร อบต. บา้นล านาว 
 

 

 

 

ผูบ้ริหาร อบต. บา้นล านาว ใหค้วามเห็นชอบ 

 

 

 

 

ประกาศใช ้

อบต. บา้นล านาว 

  หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา  
อบต. บา้นล านาว 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา  
อบต. บา้นล านาว 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา  
อบต. บา้นล านาว 

คณะกรรมการพฒันา 
อบต. บา้นล านาว 

ผูบ้ริหาร 
อบต. บา้นล านาว 
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1.4  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนินงานต้องจดัท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวนันับตั้งแต่วนัท่ีอนุมติัให้เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาสามปีเพื่อให้ด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

1.5   ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. เพื่อน าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี ท่ีได้
จดัท าไวแ้ลว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อใชเ้ป็นแผนการด าเนินงานส าหรับปฏิบติัตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 3. เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 4. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก ากบั ตรวจสอบ ในการบริหาร  
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร / กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 14 24.56 10,978,000 36.98 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 27 47.37 17,721,420 59.69 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ   3   5.26        70,000   0.24 
4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   3   5.26        85,000   0.29 
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 10 17.55      832,000   2.80 

รวม 57 100.00 29,686,420 100.00 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน      

1.1  แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้
มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั อยา่งทัว่ถึง 

10 71.43 9,533,000 86.84 ส่วนโยธา 

1.2 แนวทางสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรให้
ครบถว้น เพียงพอ 

- - - -  

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพให้
ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี  

4 28.57 1,445,000 13.16 ส่วนโยธา 

รวม 14 100.00 10,978,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม      

2.1 แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

9 33.33 13,166,700 74.30 ส านกังานปลดั 

2.2 แนวทางพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนใหค้รอบคลุม
ทั้งดา้นกาย จิตวิญญาณ และสังคม 

4 14,82      324,000   1.83 ส านกังานปลดั 

2.3 แนวทางรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อ
ไม่ใหจ้  านวนผูติ้ดยาเสพติดเพิ่มข้ึนและลดจ านวน
ผูเ้ก่ียวขอ้งเดิมใหล้ดลง 

- - - - ส านกังานปลดั 

2.4 แนวทางส่งเสริมใหมี้การจดัระเบียบชุมชน 1   3.70       20,000   0.11 ส านกังานปลดั 
2.5 แนวทางส่งเสริมการกีฬาระดบัพื้นฐานและกีฬามวลชน 

สนบัสนุนใหมี้สนามกีฬา ลานกิจกรรม และ/หรืออุปกรณ์
ส าหรับออกก าลงักายใหค้รบทุกพื้นท่ี 

3 11.11     550,000   3.10 ส านกังานปลดั 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษกิ์จกรรมดา้นศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
บูรณะบ ารุงรักษาศาสนสถานอ่ืน ๆ  

3 11.11    150,000   0.85 ส านกังานปลดั 

2.7 แนวทางสงเคราะห์ ส่งเสริมผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ 
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

3 11.11 2,316,000 13.07 ส านกังานปลดั 

2.8 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนจดับริการทาง
เศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุ้มชนอยา่งทัว่ถึง 
สนบัสนุนการด าเนินงานของแผนชุมชนรวม ส่งเสริม
กิจกรรมชุมชนใหป้ระชาชนมีบทบาทในการร่วมพฒันา
ทอ้งถ่ิน  

4 14.82 1,194,720   6.74 ส านกังานปลดั 

รวม 27 100.00 17,721,420 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ      

3.1 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ยในภาค
การเกษตร พฒันาใหค้วามรู้และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 33.33 30,000 42.86 ส านกังานปลดั 

3.2 แนวทางการพฒันาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัของชุมชน
และความตอ้งการของตลาด 

- - - -  

3.3 แนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินคา้ OTOP และสินคา้ชุมชน 2 66.67 40,000 57.14 ส านกังานปลดั 
รวม 3 100.00 70,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม      

4.1 แนวทางรณรงค ์สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกนัและอนุรักษป่์าไม ้

- - - -  

4.2 แนวทางส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติและประชาชน 

1 33.33   5,000   5.88 ส านกังานปลดั 

4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

2 66.67 80,000 94.12 ส านกังานปลดั 

รวม 3 100.00 85,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

     

5.1 แนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 

- - - -  

5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการในระดบัชุมชนภายใตก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

2 20     7,000   0.84 ส านกังานปลดั 

5.3 แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการองคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพและโปร่งใส สนบัสนุนใหใ้ชท้รัพยากรใน
การบริหารอยา่งคุม้ค่า 

7 70 499,000 59.98 ส านกังานปลดั 

5.4 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร 1 10 326,000 39.18 ส านกังานปลดั 
รวม 10 100.00 832,000 100.00  
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บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2553 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว   อ ำเภอบำงขนั   จังหวดันครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

แนวทำง    กำรพฒันำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทัว่ถึง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุงถนนซอยสมเด็จยา่ 
หมู่ท่ี 2 

ปรับปรุงถนนซอยสมเด็จยา่ ม. 2  
- งาน CLEARING & 

GRUBBING เขตทาง คูน ้า คนั
ทาง ผวิทาง พื้นท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกวา่ 7,400.00 SQ.M. เศษ
ดิน เศษวชัพืชขนทิ้งหรือท าลาย
พน้เขตทาง 

- งาน RC. PIPE CULVERS 
จ านวน 3 จุด 

 จุดท่ี 1 ประมาณ กม.ท่ี 01 + 490 
RC. PIPE CULVERTS CLASS 
3 DIA 0.60  9.00 M. 

422,000 บาท หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

จุดท่ี 2 ปะมาณ กม. ท่ี 01 + 634 
RC. PIPE CULVERTS CLASS 
3 DIA 1.00  12.00 M.  2 
แถว 
จุดท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 885 

RC. PIPE CULVERTS CLASS 
3 DIA 0.60  8.00 M. 

- งานปรับปรุงผวิทางกวา้ง 5.00 
M. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,850 M. 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
9,250.00 SQ.M. TYPE BASE 
ถมปรับบดอดัไม่นอ้ยกวา่ 
462.50 CU.M. 

- งาน SIGN BOARD จดัหาและ
ติดตั้งตามแบบรูปรายการก าหนด 
จ านวน 1.00 SET 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. บุกเบิกถนนสายลานววั – 
ควนประ หมู่ท่ี 3 

บุกเบิกถนนสายลานววั – ควน
ประ หมู่ท่ี 3 
- งาน CLEARING & 

GRUBBING GUTTER เขต
ทางกวา้ง 8.00 M. ยาวไม่นอ้ย
กวา่ 2,000.00 M. หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไมน่อ้ยกวา่ 
16,000.00 SQ.M. เศษดิน  
เศษวชัพืช ขอนไม ้ตอไม ้ขนทิ้ง
หรือท าลายพน้เขตทาง 

- งาน EARTH EXCAVATION 
GUTTER ทั้งสองขา้งถนน
ตลอดสาย ดินขดุขนทิ้งหรือ
ท าลายพน้เขตทาง 

- งาน RC. PIPE CULVERTS 
จ  านวน 3 จุด 

 จุดท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 
223 จากจุดเร่ิมตน้โครงการ 

 จุดท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 01 +  

521,000 บาท หมู่ท่ี 3 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

 765 จากจุดเร่ิมตน้โครงการ 
 จุดท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 

855 จากจุดเร่ิมตน้โครงการ ใช ้
RC. PIPE CULVERTS CLASS 
DIA 1.00  10.00 M. ทั้งสาม
จุด 

- งานคนัทาง/ผิวทางกวา้ง 5.00 
M. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,000.00 M. 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
10,000.00 SQ.M. ใช ้SOLL 
AGGREGATE BASE ถมปรับ
บดอดัไม่นอ้ยกวา่ 1,000.00 
CU.M. 

- งาน SIGN BOARD จดัหาและ
ติดตั้งตามแบบรูปรายการ
ก าหนด จ านวน 1.00 SET 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ก่อสร้างท่อเหล่ียมคลอง 
ล านาว หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้าง R.C.BOX CULVERTS 
SIZE 1.80  1.80  7.00 M. 
SINGLE ตามแบบมาตรฐาน 
กสช.ท. 1-26 ทลค.0101012/5 
และ กสช.ท. 2-26 ทลค. 
010101/6  
- ก่อสร้างทางเบ่ียง ก่อสร้างงาน
ถมดินยกระดบัและปรับปรุงผวิ
ทางหลงัท่อตามแบบรูปรายการ
ขอ้ก าหนด 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย 

386,000 บาท หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสาย
บา้นนายช านิ – บา้นลุงเอียด 
ท่าคลองออก หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้าง R.C.BOX CULVERTS 
SIZE 1.80  1.80  10.00 M. 
SINGLE ตามแบบมาตรฐาน 
กสช.ท. 1-26 ทลค. 010101/5 
และ กสช.ท. 2-26 ทลค. 
010101/6  
- ก่อสร้างทางเบ่ียง ก่อสร้างงาน
ถมดินยกระดบัและปรับปรุงผวิ
ทางหลงัท่อ 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย  

435,000 บาท หมู่ท่ี 11 ส่วนโยธา             

5. ปรับปรุงบุกเบิกถนนสาย
บา้นนายเวยีง – ท่าคลองออก 
หมู่ท่ี 12 

ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายบา้น
นายเวยีง – ท่าคลองออก หมู่ท่ี 12 
ถนนยาวตลอดสาย 1,700.00 M. 
เขตทางกวา้ง 6.00 M. คนัทาง/ 
ผวิทางกวา้ง 4.00 M.  
- งานปรับปรุงระยะทาง 800.00 

M. จาก กม. 00 + 000 – กม. 00 
+ 800 CLEARING & 

432,000 บาท หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   GRUBBING เขตทาง/คนัทาง/
ผวิทาง พื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กวา่ 4,800.00 SQ.M. เศษดิน
วชัพืชขนทิ้งหรือท าลายพน้ 
เขตทาง 

- งานบุกเบิกระยะทาง 900.00 M. 
จาก กม. 00+800 – กม. 01 + 
700 CLEARING & 
GRUBBING เขตทาง/คนัทาง/
ผวิทาง พื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กวา่ 5,400.00 SQ.M. เศษดิน
วชัพืชขนทิ้งหรือท าลายพน้เขต
ทาง 

- งาน EARTH EXCAVATION 
GUTTER ทั้งสองขา้งถนน
ตลอดสาย ดินขดุขนทิ้งหรือ
ท าลายพน้เขตทาง 

- งาน RC.PIPE CULVERTS 
จ านวน 3 จุด 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   จุดท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 
522 RC. PIPE CULVERTS 
CLASS 3 DIA 1.00  10.00 
M.  2 แถว 
จุดท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 071 

RC. PIPE CULVERTS CLASS 
3 DIA 1.00  10.00 M. 

 จุดท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 
313 RC. PIPE CULVERTS 
CLASS 3 DIA 1.00  1.00 M. 

- งานคนัทาง/ผิวทาง กวา้ง 4.00 M. 
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,700 M. หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
6,800.00 SQ.M. ใช ้SOIL 
AGGREGATE BASE ถมปรับบด
อดัไม่นอ้ยกวา่ 1,020.00 CU.M. 

- งาน SIGN BOARD จดัหาและ
ติดตั้งตามแบบรูปรายการ
ก าหนด จ านวน  1 SET 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
บา้นนายเพง็ หมู่ท่ี 14 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้น
นายเพง็ หมู่ท่ี 14  
- งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4.00 M. ยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 200.00 M. หนาไม่
นอ้ยกวา่ 0.15 M. หรือพื้นท่ีรวม
ก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 800.00 
SQ.M. และปริมาณคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 120.00 CU.M. 

- งาน SIGN BOARD จดัหาและ
ติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการขอ้ก าหนด จ านวน 1 
SET 

400,000 บาท หมู่ท่ี 14 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค 
หมู่ท่ี 15 

บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค หมู่ท่ี 
15  
- งาน CLEARING & 

GRUBBING เขตทางกวา้ง 6.00 
M. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,100.00 M. 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
6,600 SQ.M. เศษดินวชัพืชขน
ทิ้งหรือท าลายพน้เขตทาง 

- งาน EARTH 
EXACAVATION GUTTER 
ทั้งสองขา้งถนนตลอดสาย ดิน
ขดุขนทิ้งหรือท าลานพน้เขต
ทาง 

- งาน RC. PIPE CULVERTS 
จ  านวน 3 จุด 

 จุดท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 
454 RC. PIPE CULVERTS 
CLASS 3 DIA 0.80  7.00 M. 
 2 แถว  

345,000 บาท หมู่ท่ี 15 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   จุดท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 00 + 
612 RC. PIPE CULVERTS 
CLASS 3 DIA 0.60  7.00 M. 

 จุดท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 01 + 
040 RC. PIPE CULVERTS 
CLASS 3 DIA 0.60  7.00 M. 

- งานคนัทาง/ผิวทาง กวา้ง 4.00 
M. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,100.00 M. 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
4,400.00 SQ.M. ใช ้SOIL 
AGGREGATE BASE ถมปรับ
บดอดัไม่นอ้ยกวา่ 880.00 
CU.M. 

- SIGN BOARD จดัหาและติดตั้ง
ตามแบบรูปรายการก าหนด 
จ านวน 100 SET 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
บางปริก - ทุ่งโคกแค  
หมู่ท่ี 16 

ก่อสร้างพนงักั้นน ้าป้องกนัการ
กดัเซาะตล่ิง หมู่ท่ี 16 
- ท าการขดุลอกตบแต่งวางท่อ ค.
ส.ล. ขนาด  1.00  1.00 M. 
บริเวณริมทอ้งล าคลองตามแนว
ท่ีพงัทลาย เพื่อเป็นฐานดกัดิน
เดิม ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 
75.00 M. ใชท้่อ ต.ส.ล.ชั้น
คุณภาพ 3 จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 
62.00 ท่อน  

- น าหินใหญ่บรรจุในท่อซีเมนต์
จนเตม็ทุกบ่อ ปริมาหินใหญ่ไม่
นอ้ยกวา่ 48.67 ลบ.ม. 

- ถมดินริมตล่ิงในส่วนท่ีพงัทลาย
ใหไ้ดค้วามลาดเอียง 1 : 1.5 บด
อดัแน่น ปริมาณดินถมไม่นอ้ย
กวา่ 450.00 ลบ.ม. 

327,000 บาท หมู่ท่ี 16 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - น าหินใหญ่เรียงยาแนวปิดทบั
หนา้ดินตามแนวลาดเอียงให้
เตม็พื้นท่ี เพื่อป้องกนัการกดั
เซาะของน ้า พื้นท่ีด าเนินการ 
ไม่นอ้ยกวา่ 211.50 SQ.M. และ
ปริมาณหินใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 
63.45 CU.M. 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลทติ์ก - คอนกรีตสาย
บา้นนิคมวงัหิน – บา้นเค่ียม
งาม (อบจ.นศ.5203)  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก – 
คอนกรีตสายบา้นนิคมวงัหิน – 
บา้นเค่ียมงาม ด าเนินการช่วง 
0+800 – 1+675 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 875 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

4,360,000 บาท หมู่ท่ี 4 อบจ.นศ.             

10. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บา้นบางจนัสี – บา้นนิคม 
วงัหิน (อบจ.นศ. 5205)  

ปรับปรุงถนนลาดยาง ด าเนินการ
ช่วง กม. 2+100 – 3+600 โดยท า
การปูผวิจราจรแอสฟัลทติ์ก 
คอนกรีตกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไม่นอ้ยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

1,905,000 บาท หมู่ท่ี 1 อบจ.นศ.             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

แนวทำง    พฒันำสำธำรณูปโภคทีม่ีประสิทธิภำพให้ทัว่ถึงทุกพืน้ที่ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขดุเจาะบ่อบาดาลบา้น 
ช่องววั หมู่ท่ี 4 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 
- ท าการเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ 
ขนาด DIA 150 MM. (6) 
ความลึกไม่นอ้ยกวา่ 100.00 M. 

- จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
แบบจมน ้า ขนาด 1.5 HP รวม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อม
ระบบท่อสูบและท่อส่งน ้า 
พร้อมติดตั้งตูค้วบคุมระบบสูบ
น ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดย
ติดตั้งในจุดท่ีก าหนดใหแ้ขง็แรง
ปลอดภยั และสามารถใชก้าร
ระบบไดท้นัทีหลงัก่อสร้างเสร็จ
ส่งมอบงาน ซ่ึงระบบอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทั้งหมดรวมทั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมด  

324,000 บาท หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   จะตอ้งจดัหามาประกอบติดตั้ง
ต่อเช่ือมระบบใหค้รบชุดจน
สามารถใชก้ารไดท้นัที  

- จดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้า โดยใหมี้มิเตอร์ สายเมน 
และอุปกรณ์ครบชุด ใหส้ามารถ
ใชก้ารไดท้นัทีเม่ืองานแลว้เสร็จ 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

               

2. ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 6 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 6  
- ท าการเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ 
ขนาด DIA 150 MM. (6) 
ความลึกไม่นอ้ยกวา่ 100.00 M. 

- จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
แบบจมน ้า ขนาด 1.5 HP รวม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อม
ระบบท่อสูบและท่อส่งน ้า  

324,000 บาท หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   พร้อมติดตั้งตูค้วบคุมระบบสูบ
น ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดย
ติดตั้งในจุดท่ีก าหนดใหแ้ขง็แรง
ปลอดภยั และสามารถใชก้าร
ระบบไดท้นัทีหลงัก่อสร้างเสร็จ
ส่งมอบงาน ซ่ึงระบบอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทั้งหมดรวมทั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมด
จะตอ้งจดัหามาประกอบติดตั้ง
ต่อเช่ือมระบบใหค้รบชุดจน
สามารถใชก้ารไดท้นัที  

- จดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้า โดยใหมี้มิเตอร์ สายเมน 
และอุปกรณ์ครบชุด ใหส้ามารถ
ใชก้ารไดท้นัทีเม่ืองานแลว้เสร็จ 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ก่อสร้างหอถงัระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างหอถงัประปาหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 10  
- จดัหาและติดตั้งหอถงัเหล็กเก็บ
น ้าความจุไม่นอ้ยกวา่ 20 ลบ.ม. 
จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบครบถว้น  

- จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใตน้ ้า
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 แรงมา้ ซ่ึงมี
คุณลกัษณะเฉพาะและ
คุณลกัษณะทางเทคนิคตาม
ขอ้ก าหนดพร้อมระบบควบคุม
การใชง้านครบถว้น 

- จดัหาและติดตั้งท่อส่งน ้าจาก
เคร่ืองสูบน ้าข้ึนหอถงัสูง โดย
ใชท้่อ PVC 8.5  2 ความ
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 171.00 M. 

- ก่อสร้างบ่อน ้าใสตามแบบ 
จ านวน 1 บ่อ 

398,000 บาท หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - จดัหาและติดตั้งท่อเมนจ่ายน ้ า 
PVC  3 50.00 M. โดยเดิน
จากหอถงัสูงเช่ือมต่อกบัท่อเมน
เดิมท่ีมีอยูใ่หส้ามารถใชก้ารได ้ 

- ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ 
จ านวน 1 ป้าย   

               

4. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 13 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 
- จดัหาและติดตั้งหอถงัเหล็กเก็บ
น ้าความจุไม่นอ้ยกวา่ 12.00  
ลบ.ม. จ  านวน 1 SET พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบถว้น 

- จดัหาและติดตั้งถงักรอง
ส าเร็จรูป ขนาด DIA 1.15 M. H 
1.20 M. พร้อมวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับกรองน ้าท่ีอยูภ่ายในถงั
และระบบท่อน ้าเขา้ ท่อน ้าออก
อุปกรณ์ประกอบครบชุด 

- ก่อสร้างบ่อน ้าดิบตามแบบ 
จ านวน 1 SET 

399,000 บาท หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
ชนิดจุ่มน ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 
HP ซ่ึงมีคุณลกัษณะเฉพาะและ
คุณลกัษณะทางเทคนิคตาม
ขอ้ก าหนด พร้อมระบบควบคุม
การใชง้านครบถว้น จ านวน 1  
SET 

- จดัหาและติดตั้งท่อส่งน ้าจาก
เคร่ืองสูบน ้าข้ึนหอถงัสูงจ านวน 
1 SET ใชท้่อ GS.BSM และท่อ 
PVC 8.5 DIA 50 MM. ความ
ยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 90.00 M. 
ต่อเช่ือมเขา้ระบบพร้อมอุปกรณ์
ประกอบครบถว้น 

- จดัหาและติดตั้งท่อเมนจ่าย
น ้าประปา จ านวน 1 SET ใชท้่อ 
PVC 8.5 DIA 50 MM. ความยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 550.00 M. พร้อม 
ท่อบริการจ านวนไม่นอ้ยกวา่  
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   20.00 POINT ใชท้่อ PVC 8.5 
DIA ¾ MM. พร้อม CAP ปิด
ปลายท่อขนาดเดียวกนักบัท่อ
บริการทุกจุด 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 SET  

- จดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
และมาตรวดั (มิเตอร์) ให้
สามารถใชก้ารกบัระบบประปา
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้า ขอ้ก าหนดและ
มาตรฐานแห่งหลกัวชิาช่าง 
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อาหารเสริม (นม) ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้นกัเรียน
สังกดัโรงเรียน สพฐ. และเด็กเล็ก 
ใน ศพด. ของ อบต. บา้นล านาว   

4,999,540 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. อาหารกลางวนัเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

จดัหาอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต. 
บา้นล านาว  

2,034,760 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. อาหารกลางวนันกัเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
นกัเรียนโรงเรียนในต าบล 
บา้นล านาว 

5,577,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 7 
ศูนย ์

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

5. จดัซ้ือวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก จดัซ้ือการศึกษาใหแ้ก่เด็กเล็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อตัราคนละ 
600 บาท 

335,400 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

6. วนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมการแสดงส าหรับเด็ก 
เกมส์การละเล่นต่าง ๆ 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. มอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย จดักิจกรรมมอบวฒิุบตัรแก่เด็กท่ี
ส าเร็จการศึกษาจาก ศพด.สังกดั 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

8. อบรมเพิ่มศกัยภาพผูดู้แลเด็ก จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้แก่ 
ผดด. จ  านวน 29 คน ระยะเวลา 2 
วนั 

40,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

9. การด าเนินงานดา้นมาตรฐาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ออกประเมินการท างานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย ์

- ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    พฒันำสุขภำพอนำมัยของประชำชนให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย จิตวญิญำณ และสังคม 

 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย ์

จดัซ้ือ น ้ายา เคมีภณัฑ ์ต่าง ๆ 
ทางสาธารณสุข 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ป้องกนัและก าจดัโรคพิษ
สุนขับา้ 

จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษ 
สุนขับา้ 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. งานพฒันาสาธารณสุข 
มูลฐาน 

อุดหนุนใหก้ลุ่ม อสม. หมู่บา้น
ละ 10,000 บาท เพื่อจดักิจกรรม
พฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 

160,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลบา้นล านาว 

อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลเพื่อจดักิจกรรมดา้น
หลกัประกนัสุขภาพ 

104,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ส่งเสริมให้มีกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ลดและป้องกนัอุบติัเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ใหบ้ริการประชาชนในการ
เดินทาง ใชร้ถใชถ้นนในช่วง
เทศกาล 

20,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ส่งเสริมกำรกฬีำระดับพืน้ฐำนและกฬีำมวลชน สนับสนุนให้มีสนำมกฬีำ ลำนกจิกรรม และ/หรืออุปกรณ์ส ำหรับกำรออก ำลงักำยให้ครบทุกพืน้ที่ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
- ท าการ CLEARING & 

GRUBBING คนัสระ SIDE 
SLOPE BACKSLOPE 
โดยรอบพื้นท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกวา่ 4,061.43 SQ.M. 
วชัพืชเศษดินขนทิ้งหรือท าลาย
พน้พื้นท่ีก่อสร้าง 

- ท าการก่อสร้างทางวิง่ ค.ส.ล.  
บนคนัสระ ตามแบบรูปรายการ
ก าหนดขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  
2 M. หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.10 M. 
พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 444.00 
SQ.M หรือปริมาณ 
CONCRETE ไม่นอ้ยกวา่ 44.40 
CU.M. ใชหิ้นเกล็ดถมท าไหล่  

400,000 บาท หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ทางวิง่ทั้งสองขา้ง โดยรอบกวา้ง
ขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 1 M. หนาไม่
นอ้ยกวา่ 0.10 M. หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 886 SQ.M. 
และปริมาณวสัดุไม่นอ้ยกวา่  
88.60 CU.M. เกรดเกล่ียบดอดั
เรียบแน่น 

- ท าการก่อสร้างทางเขา้-ออก 1 
จุด กวา้ง 5 M. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 
13 M. โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล. 
เช่ือมทาง ใช ้RC. PIPE 
CULVERTS DIA 1  1 M. 
พร้อมถมดินยกระดบัคนัทางบด
อดัแน่นกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 5 M. 
เช่ือมระหวา่งถนนกบัคนัสระ
ปริมาณดินถมไม่นอ้ยกวา่ 
119.43 CU.M. ท าผวิ ค.ส.ล. 
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 M. ยาวไม่
นอ้ยกวา่ 14 M. หนาไม่นอ้ยกวา่ 
0.10 M. หรือพื้นท่ีด าเนินการ 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ไม่นอ้ยกวา่ 28 SQ.M. หรือ
ปริมาณ CONCRETE ไม่นอ้ย
กวา่ 2.80 CU.M. เช่ือมต่อ
ระหวา่งถนนกบัทางวิง่ ใชหิ้น
เกล็ดถมท าไหล่กวา้งไม่นอ้ย
กวา่ 1 M. หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.10 
M. ทั้งสองขา้ง หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 26 
SQ.M. และปริมาณวสัดุไม่นอ้ย
กวา่ 2.60 CU.M. เกรดเกล่ียบด
อดัเรียบแน่น 

- ปลูกหญา้พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
1,136 SQ.M. โดยปลูกบริเวณ
คนัสระต่อจากแนวหินเกล็ดลง
ตามลาดคนัสระทั้งดา้นนอก
และดา้นใน โดยรอบความกวา้ง
หรือความลึกไม่นอ้ยกวา่ 2 M. 
ตามแบบรูปรายการก าหนดใช้
หญา้นวลนอ้ยปลูกเตม็พื้นท่ีให้
เป็นไปตามหลกัวชิาการ 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย 
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. แข่งขนักีฬา อบต. จดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมความ
สามคัคีของประชาชนในต าบล
บา้นล านาว 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น จดัซ้ือวสัดุกีฬาใหห้มู่บา้น 16 
หมู่บา้น 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    แนวทำงส่งเสริมอนุรักษ์กจิกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณ ีภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งบูรณะบ ำรุงรักษำศำสนสถำนอ่ืน ๆ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วนักตญัญู  จดักิจกรรมรดน ้าผูสู้งอายใุน
ต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรม 

จดักิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรมต่าง ๆ ในต าบลบา้น
ล านาว 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    สงเครำะห์ ส่งเสริมผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำสในชุมชน 

 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เบ้ียยงัชีพคนชรา จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่คนชรา 
จ านวน 276 คน คนละ 500 บาท
ต่อเดือน 

1,656,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูพ้ิการ 
จ านวน 96 คน คนละ 500 บาท
ต่อเดือน 

582,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 
13 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน 

78,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ควำมเข้มแข็งให้ชุมชนจัดบริกำรทำงเศรษฐกจิและสังคมข้ันพืน้ฐำนให้ชุมชนอย่ำงทัว่ถึง สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนชุมชนรวม ส่งเสริมกจิกรรมชุมชนให้ 
  ประชำชนมีบทบำทในกำรร่วมพฒันำท้องถิ่น 

 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จดัเก็บขอ้มูล จปฐ. ต าบล
บา้นล านาว 

สนบัสนุนค่าตอบแทนในการ
จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล จปฐ. 
ต าบลบา้นล านาว 

35,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั 
สนง.พฒันาชุมชน
อ าเภอบางขนั 

            

2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 1  
- อาคารขนาดกวา้ง 6 M. ยาว 

17.50 M. หนา้มุขยืน่ 3  3.50 
M. พื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 115.50 
SQ.M. โครงร้าง ค.ส.ล. โครง
หลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน
เล็กสีขนาด 4 ฟุต หนาไม่นอ้ย
กวา่ 4 MM. พื้น ค.ส.ล. ขดัเรียบ
ผสมสี พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

525,000 บาท หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 
- อาคารขนาดกวา้ง 6 M. ยาว 

17.50 M. หนา้มุขยืน่ 3  3.50 
M. พื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 115.50 
SQ.M. โครงร้าง ค.ส.ล. โครง
หลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน
เล็กสีขนาด 4 ฟุต หนาไม่นอ้ย
กวา่ 4 MM. พื้น ค.ส.ล. ขดัเรียบ
ผสมสี พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

525,000 บาท หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             

4. ค่ายครอบครัวสุขสันต ์ จดักิจกรรมค่ายครอบครัว 
จ านวน 2 วนั กลุ่มเป้าหมาย  
120 คน 

109,720 บาท เขตหา้มล่าสัตวป่์า
ทะเลนอ้ย 

ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
แนวทำง    สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรรำยย่อยในภำคกำรเกษตร พฒันำให้ควำมรู้และเทคนิควธีิกำรในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สนบัสนุนศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบล 
บา้นล านาว 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมของศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลบา้นล านาว 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
แนวทำง    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้ำ OTOP และสินค้าชุมชน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบลบา้น
ล านาว 

20,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้น ส่งเสริมการท ากิจกรรมของกลุ่ม
แม่บา้น 

20,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทำง    ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดมลพษิและควบคุมกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวติและประชำชน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สัมมนาการจดัการน ้าเสีย
ชุมชน 

จดัสัมมนาการจดัการน ้าเสีย  
แก่ผูป้ระกอบการท่ีมีการปล่อย
น ้าเสีย จ  านวน  1 วนั   

5,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทำง    เพิม่ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ซ้ือถงัขยะ จดัซ้ือถงัขยะเพื่อรองรับปริมาณ
ผูใ้ชบ้ริการ 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ฝังกลบหลุมขยะ ฝังกลบหลุมขยะของ อบต. 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต่้อไป 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่นทีต่อบสนองควำมต้องกำรในระดับชุมชนภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จดัท าแผนพฒันาสามปี จดัประชุมประชาคม
คณะกรรมการในการจดัท าแผน
และประชุมประชาคมในระดบั
หมู่บา้น 

- ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน จ านวน  
80 คน 

7,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จดัท าวารสาร อบต. 
บา้นล านาว 

จดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์การ 
ด าเนินงานของ อบต.บา้นล านาว  
ปีละ 2 ฉบบั 

40,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ซ้ือวสัดุส านกังาน จดัซ้ือวสัดุส านกังานเพื่อใชใ้น 
การปฏิบติังานของ อบต. 

120,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

3. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวเพื่อ 
ใชใ้นการปฏิบติังานของ อบต. 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

4. ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
เพื่อใชใ้นงานบริหารทัว่ไป งาน 
จดัเก็บขยะมูลฝอย 

220,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

5. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น 
การปฏิบติังานของ อบต. 

80,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

6. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือโตะ๊ – เกา้อ้ีท างาน ระดบั 
1 – 2 ระดบั 3 – 6 อยา่งละ 1 ชุด 

7,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

7. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของ อบต. ปีละ 4 คร้ัง 

2,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    กำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรขององค์กร 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทุนการศึกษา ใหทุ้นการศึกษาต่อแก่พนกังาน 
ส่วนต าบล พนกังานจา้ง 

326,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี 
และแผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานจะต้องจดัท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงจดัท าแผนการด าเนินงานข้ึนมาเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบดงักล่าว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ตลอดจน
ท าใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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สำรบัญ 

 

   หน้ำ  
ส่วนที ่1 บทน ำ 1 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 1 
 ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 1 
 ระยะเวลาในการจดัท าแผนการด าเนินงาน 4 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
ส่วนที ่2 บัญชีโครงกำร/กจิกรรม 5 
 บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ 6 
 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  13 
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แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ท่ี  นศ 79601/ ว1257 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  8/5   หมู่ท่ี 15   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  80360 

  24   พฤศจิกายน   2552 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 

เรียน    ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 16 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553                  จ านวน      1      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน และประกาศใหป้ระชาชน
ในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บดัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดป้ระกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 
แล้ว เม่ือว ันท่ี  17 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียดตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยแล้ว จึงขออนุเคราะห์จาก 
ท่านประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และปิดประกาศในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน 
ทั่วไปทราบ  ทั้ งน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ เผยแพ ร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต ์
www.banlamnow.go.th   แลว้ดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (นายเจนวทิย ์   ทองในเมือง) 
     รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศพัท/์โทรสาร   075371318  ต่อ  14 

http://www.banlamnow.go.th/
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รำยช่ือแจ้งท้ำย หนังสือที่ นศ 79601/ว1257     ลงวนัที ่ 24 พฤษภำคม 2552 
 

รำยช่ือ ลำยมือช่ือผู้รับ หมำยเหตุ 
1.  ก านนัต าบลบา้นล านาว   
2. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1   
3. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3   
4. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4   
5. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5   
6. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6   
7. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7   
8. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8   
9. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9   
10. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10   
11. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11   
12. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12   
13. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 13   
14. ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ 14   
15. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 15   
16. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 16   
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ท่ี  นศ 79601/ ว1258 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  8/5   หมู่ท่ี 15   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  80360 

  24   พฤศจิกายน   2552 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 

เรียน    ผูอ้  านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช, 
 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553                  จ านวน      1      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน และประกาศใหป้ระชาชน
ในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บดัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดป้ระกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 
แล้ว เม่ือว ันท่ี  17 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียดตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยแล้ว จึงขออนุเคราะห์จาก 
ท่านประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปทราบ ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ได้เผยแพร่
ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์www.banlamnow.go.th   แลว้ดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (นายเจนวทิย ์   ทองในเมือง) 
     รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
 
ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศพัท/์โทรสาร   075371318  ต่อ  14 

http://www.banlamnow.go.th/
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