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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. 2554 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 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 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 16 30.77 3,992,000 19.73 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 24 46.15 15,447,590 76.36 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 2 3.85 100,000 0.49 
4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - - - - 
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 10 19.23 691,000 3.42 

รวม 52 100 20,230,590 100 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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 าบลใหไ้ด้
มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั อยา่งทัว่ถึง 

5 31.25 1,397,000 34.99 ส่วนโยธา 

1.2 แนวทางพฒันาสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพใหท้ัว่ถึง
ทุกพื้นท่ี 

8 50.00 2,104,000 52.71 ส่วนโยธา 

1.3 แนวทางพฒันาสาธารณูปโภคใหมี้ประสิทธิภาพ ทัว่ถึง ทุก
พื้นท่ี  

3 18.75 491,000 12.30 ส่วนโยธา 

รวม 16 100 3,992,000 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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 แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา 6 25.00 12,145,590 78.62 ส านกังานปลดั 
2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค ์ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อและป้องกนัโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ 

2 8.33 330,000 2.14 ส านกังานปลดั 

2.3 แนวทางรณรงคป้์องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 

1 4.17 30,000 0.19 ส านกังานปลดั 

2.4 แนวทางการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

3 12.50 190,000 1.24 ส านกังานปลดั 

2.5 แนวทางส่งเสริมพฒันา การกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

2 8.33 200,000 1.29 ส านกังานปลดั 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษกิ์จกรรมดา้นศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

4 16.67 231,000 1.50 ส านกังานปลดั 

2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งพา
ตนเองได ้

5 20.83 2,271,000 14.70 ส านกังานปลดั 

2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แขง็
ของชุมชน สนบัสนุนการจดัท าและใชแ้ผนชุมชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

1 4.17 50,000 0.32 ส านกังานปลดั 

รวม 24 100 15,447,590 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและพฒันากลุ่มอาชีพ 1 50.00 50,000 50.00 ส านกังานปลดั 
3.2 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร พฒันาให้

ความรู้และเทคนิควธีิการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
1 50.00 50,000 50.00 ส านกังานปลดั 

รวม 2 100 100,000 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - - - ส านกังานปลดั 

4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั บ าบดัมลพิษ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

- - - - ส านกังานปลดั 

รวม - - - -  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
     ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

     

5.1 แนวทางรณรงคส์ร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยมตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์างเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 

    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.00 - - ส านกังานปลดั 

5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการในระดบัชุมชนภายใตก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

2 20.00 - - ส านกังานปลดั 

5.3 แนวทางพฒันาการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

4 40.00 245,000 35.46 ส านกังานปลดั 

5.4 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร 3 30.00 446,000 64.54 ส านกังานปลดั 
รวม 10 100 691,000 100  
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บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2554 

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. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสะพานคลองล าตงั 
หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสะพานคลองล าตงั หมู่ท่ี 2 
อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรี-
ธรรมราช ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 130 เมตร หนา
ไม่นอ้ยกวา่ 0.15 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิ-
การและผงัเมืองและขอ้ก าหนด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว 

264,000 บาท หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ปรับปรุงถนนสายเทพเจริญ 
หมู่ท่ี 5 

ปรับปรุงถนนสายเทพเจริญ  
หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอ
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เขตทางกวา้ง 6 เมตร คนัทาง/ผวิ
ทางกวา้ง 4 เมตร ระยะทางตลอด
สาย 1,770 เมตร ตามแบบรูป
รายการขอ้ก าหนดขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

270,000 บาท หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             

3. ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยคุง้คงั 
หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ขนาด 
1.50  1.50  8 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กสช. ท1 – 26 และ
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว  

286,000 บาท หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนชก – บางจนัสี 
หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนชก – บางจนัสี หมู่ท่ี 10 
ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช กวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 4 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 
120 เมตร หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.15 
เมตร ตามแบบรูปรายการขอ้ 
ก าหนดของกรมโยธาธิการและ 
ผงัเมืองและตามแบบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

247,000 บาท หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             

5. บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 6 จด
ศรีเทพ 13 หมู่ท่ี 11 

บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 6 จดศรี 
เทพ 13 หมู่ท่ี 11 ต าบลบา้นล านาว 
อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรี- 
ธรรมราช เขตทางกวา้ง 6 เมตร  
คนัทาง/ผวิทาง กวา้ง 4 เมตร 
ระยะทางตลอดสาย 1,680 เมตร 
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

330,000 บาท หมู่ท่ี 11 ส่วนโยธา             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

แนวทำง    พฒันำสำธำรณูปโภคทีม่ีประสิทธิภำพให้ทัว่ถึงทุกพืน้ที่ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างประปาบาดาล  
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างประปาบาดาล (เจาะบ่อ
บาดาล) หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นล านาว 
อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรี-
ธรรมราช ตามแบบรูปรายการ
ขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว 

300,000 บาท หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             

2. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 6 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 
ต าบลบา้นล านาว จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบ
ขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว 

286,000 บาท หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา             

3. ก่อสร้างประปาบาดาล  
หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 8 
ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบ
รูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

300,000 บาท หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ปรับปรุงประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 9 

ปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 
ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม
แบบขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว 

204,000 บาท หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธา             

5. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 13 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 
ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบ
มาตรฐานรายการขอ้ก าหนดของ
กรมทรัพยากรธรณีและองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

304,000 บาท หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธา             

6. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 15 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ท่ี 15 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอ
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนด
ขององคก์ารกบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว 

310,000 บาท หมู่ท่ี 15 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 16 

ก่อสร้างประปา หมู่ท่ี 16 ต าบล
บา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม
แบบรูปรายการขอ้ก าหนดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
บา้นล านาว 

300,000 บาท หมู่ท่ี 16 ส่วนโยธา             

8. ไฟส่องทาง ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องทาง
ในต าบลบา้นล านาว 

100,000 บาท ต าบล 
บา้นล านาว 

ส่วนโยธา             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

แนวทำง    พฒันำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทัว่ถึงทุกพื้นที่ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างฝายน ้าลน้คลองบาง
ปริก หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้คลองบางปริก 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอ
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว 

181,000 บาท หมู่ท่ี 3 ส่วนโยธา             

2. ก่อสร้างฝายน ้าลน้ หมู่ท่ี 12 ก่อสร้างฝายน ้าลน้ (ฝายชะลอน ้า) 
หมู่ท่ี 12 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอ
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว  

156,000 บาท หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ก่อสร้างฝายน ้าลน้คลองน ้า
แดง หมู่ท่ี 14 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้คลองน ้าแดง 
หมู่ท่ี 14 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอ
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว 

154,000 บาท หมู่ท่ี 14 ส่วนโยธา             
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บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2554 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว   อ ำเภอบำงขนั   จังหวดันครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    พฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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
ในเขตพื้นท่ีต าบลบา้นล านาว  
- นกัเรียนสังกดัโรงเรียน สพฐ.  
   จ  านวน 2,114 คน 
   จ  านวน 260 วนั  
-  เด็กเล็กสังกดัศูนยพ์ฒันา 
   เด็กเล็ก อบต.บา้นล านาว  
   จ  านวน 574 คน   
   จ  านวน 280 วนั 

4,972,520 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. อาหารกลางวนัเด็กเล็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

จดัหาอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ของ อบต.บา้นล านาว จ านวน 
574 คน จ านวน  280 วนั 

2,176,360 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. อาหารกลางวนันกัเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
นกัเรียนโรงเรียนในต าบล 
บา้นล านาว จ านวน 2,114 คน  
จ านวน 200 วนั  

4,766,710 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. สอนเสริมพิเศษส าหรับเด็ก จดักิจกรรมสอนเสริมพิเศษใหแ้ก่
เด็กในต าบลบา้นล านาว 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

5. บณัฑิตนอ้ย จดักิจกรรมมอบวฒิุบตัรแก่เด็กท่ี
ส าเร็จการศึกษาจาก ศพด. สังกดั 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

6. วนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
และใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ  

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

 

 

 

 

 



 23 

ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    พฒันำสุขภำพอนำมัยของประชำชนให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย จิตวญิญำณ และสังคม 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. งานพฒันาสาธารณสุข 
มูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ลุ่ม  
อสม. หมู่บา้นละ 10,000 บาท 
เพื่อจดักิจกรรมพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

160,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลบา้นล านาว 

อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลเพื่อจดักิจกรรมดา้น
สุขภาพ 

170,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    รณรงค์ ป้องกนั ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพ่ือลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. เยาวชนตา้นยาเสพติด จดัอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด 
จ านวน 1 วนั  

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภัยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชำชน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน 

ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน หลกัสูตร 5 วนั 
จ  านวน 1 รุ่น 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ลดและป้องกนัอุบติัเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งจุดตรวจเพื่อใหบ้ริการแก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล  

60,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. จดัซ้ือแผงกนัจราจร จดัซ้ือแผงกั้นจราจรแบบโปร่ง 
ใชไ้ฟได ้2 ระบบ จ านวน 2 ป้าย 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    พฒันำกำรกฬีำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำอย่ำงทั่วถึง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. แข่งขนักีฬา อบต.บา้นล านาว จดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมสามคัคี
ประชาชนในต าบลบา้นล านาว 

150,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น จดัซ้ือวสัดุกีฬาใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นทั้ง 16 หมู่บา้น 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    ส่งเสริมอนุรักษ์กจิกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณ ีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วฒันธรรมต่าง ๆ ในต าบลบา้น
ล านาว 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีเทศกาลวนัมาฆะ
บูชา สมโภชน์พระพุทธลีลา 
แห่ผา้ห่มพระพุทธลีลา 

จดักิจกรรมงานเทศกาลวนัมาฆะ
บูชา สมโภชน์พระพุทธลีลาม 
แห่ผา่ห่มพระพุทธลีลา 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

จดักิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ 31,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    สงเครำะห์และพฒันำเด็กและเยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวติทีด่ีและพึง่พำตนเองได้ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายคุน
ละ 500 บาทต่อเดือน 

1,566,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่คนพิการ  
คนละ 500 บาทต่อเดือน 

576,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ 
คนละ 500 บาทต่อเดือน 

78,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4 จดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบา้นล านาว 

ประชุมจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน
และคดัเลือกกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน  

1,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

5. ครอบครัวสุขสันต ์(ค่าย
ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด) 

จดักิจกรรมค่ายครอบครัว 
จ านวน 2 วนั  

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 

แนวทำง    สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมชุมชน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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.บา้นล านาว 

สนบัสนุนค่าตอบแทนในการ
จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล จปฐ. 
ต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพฒันำกลุ่มอำชีพ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
แนวทำง    สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร พฒันำให้ควำมรู้และเทคนิควธีิกำรในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดย
หมุนเวยีนไปตามศูนยเ์รียนรู้ใน
แต่ละหมู่บา้น 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    รณรงค์ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยมตำมหลกักำรปรกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้ำงวฒันธรรม
กำรเมืองแบบประชำธิปไตยให้แก่ประชำชนทุกระดับ 

 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
ใหค้วามรู้แก่ประชาชนดา้น 
การมีส่วนร่วม 

- ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่นทีต่อบสนองควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. สนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน 

สนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน
ทั้ง 16 หมู่บา้น 

- ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน 

- ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    พฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. จดัซ้ือวสัดุในการปฏิบติังาน จดัซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานของ อบต. 

110,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

2. จดัซ้ือครุภณัฑใ์นการ
ปฏิบติังาน 

จดัซ้ือครุภณัฑใ์นการปฏิบติังาน 
-  เคร่ืองพรินเตอร์ ประเภท
เลเซอร์ขาวด า จ  านวน 2 เคร่ือง 
-  เคร่ืองพรินเตอร์ประเภท
เลเซอร์สี จ  านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC พร้อม
เคร่ืองพิมพ ์
- ชั้นวางเอกสารแบบติดฝาผนงั 
ขนาด 5  0.5  0.80 เมตร 

75,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

3. วารสาร อบต.บา้นล านาว จดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานของ อบต.บา้นล านาว 
ปีละ 1 ฉบบั 

40,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของ อบต. ปีละ 4 คร้ัง 

20,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    พฒันำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน
จ านวน 2 วนั  

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร 
สมาชิก และพนกังานส่วน
ต าบล 

จดักิจกรรมศึกษาดูงานใหแ้ก่
ผูบ้ริหาร สมาชิก และพนกังาน
ส่วนต าบล 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ทุนการศึกษา ใหทุ้นการศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

246,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานจะต้องจัดท าให้ เสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว จึงจดัท าแผนการด าเนินงานข้ึนมาเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบดงักล่าว และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ตลอดจนท าให้การ
ติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวก  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 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ท่ี  นศ 79601/ ว 923 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  8/5   หมู่ท่ี 15   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  80360 

  26   พฤศจิกายน   2553 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 

เรียน    ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 - 16 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554                  จ านวน      1      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดเผยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บดัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดป้ระกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 
แล้ว เม่ือว ัน ท่ี  26 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยแล้ว จึงขออนุ เคราะห์จาก 
ท่านประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และปิดประกาศในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน 
ทั่วไปทราบ  ทั้ ง น้ี องค์การบ ริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ เผยแพ ร่ข้อ มูลผ่านทางเว็บไซต ์
www.banlamnow.go.th   แลว้ดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (นายสุเทพ    ภกัดีโชติ) 
   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/ว 922    ลงวนัที ่   26 พฤษภำคม 2553 
 

รำยช่ือ ลำยมือช่ือผู้รับ หมำยเหตุ 
1. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1   
2.    ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2   
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 หมู่ท่ี 14   
15. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 15   
16. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 16   
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ท่ี  นศ 79601/ ว 923 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  8/5   หมู่ท่ี 15   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  80360 

  26   พฤศจิกายน   2553 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 

เรียน    ผูอ้  านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช, 
 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดเผยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บดัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดป้ระกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 
แลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 จึงขออนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปทราบ 
ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ www.banlamnow.go.th   
แลว้ดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (นายสุเทพ   ภกัดีโชติ) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

 
 

ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศพัท/์โทรสาร   075371318  ต่อ  14 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2554 

 
 อาศยัอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้้อ 26 ให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแลว้ 

เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บดัน้ีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
                ประกาศ  ณ  วนัท่ี   26  พฤศจิกายน  2553 
 
 
 
     (ลงช่ือ) 
                       (นายสุเทพ    ภกัดีโชติ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 


