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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. 2555 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 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 าไปปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปีท่ีได้
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. 2555 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 8 15.69 2,136,000 8.29 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 29 56.86 21,953,960 85.22 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 2 3.92 80,000 0.31 
4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 3.92 80,000 0.31 
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 10 19.61 1,513,000 5.87 

รวม 51 100 25,762,960 100 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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 
1 12.50 270,000 12.64 ส่วนโยธา 

1.2 แนวทางพฒันาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

- - - - - 

1.3 แนวทางพฒันาสาธารณูปโภคใหมี้ประสิทธิภาพ ทัว่ถึง ทุก
พื้นท่ี  

7 87.50 1,866,000 87.36 ส่วนโยธา 

รวม 8 100 2,136,000 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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 10 34.48 13,520,960 61,59 ส านกังานปลดั 
2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค ์ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อและป้องกนัโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ 

2 6.90 332,000 1.51 ส านกังานปลดั 

2.3 แนวทางรณรงคป้์องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 

- - - - - 

2.4 แนวทางการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

4 13.79 370,000 1.68 ส านกังานปลดั 

2.5 แนวทางส่งเสริมพฒันา การกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

2 6.90 300,000 1.37 ส านกังานปลดั 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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  

5 17.24 200,000 0.91 ส านกังานปลดั 

2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งพา
ตนเองได ้

4 13.79 6,940,000 31.61 ส านกังานปลดั 

2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แขง็
ของชุมชน สนบัสนุนการจดัท าและใชแ้ผนชุมชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

2 6.90 291,000 1.33 ส านกังานปลดั 

รวม 29 100 21,953,960 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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 62.50 ส านกังานปลดั 
3.2 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร พฒันาให้

ความรู้และเทคนิควธีิการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
1 50.00 30,000 37.50 ส านกังานปลดั 

รวม 2 100 80,000 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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 
- - - - - 

4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั บ าบดัมลพิษ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2 100 30,000 100 ส านกังานปลดั 

รวม 2 100 80,000 100  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

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 50,000 3.31 ส านกังานปลดั 

5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการในระดบัชุมชนภายใตก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

2 20.0 - - ส านกังานปลดั 

5.3 แนวทางพฒันาการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

4 40.00 1,054,000 69.66 ส านกังานปลดั 

5.4 แนวทางพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

3 30.00 409,000 27.03 ส านกังานปลดั 

รวม 10 100 1,513,000 100  
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บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2555 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว   อ ำเภอบำงขนั   จังหวดันครศรีธรรมรำช 
 
ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
แนวทำง    พฒันำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทัว่ถึง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. บุกเบิกถนนสายบา้นนาย 
ค าใสย – บา้นดินแดง  
หมู่ท่ี 13 

บุกเบิกถนนสายบา้นนายค าใสย 
– บา้นดินแดง หมู่ท่ี 13 
- เขตทางกวา้ง 5 ม. ผวิทาง/คนั

ทาง กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 
1,200 ม. ท าการเคลียร่ิงวชัพืช 
เขตทาง/ผวิทาง และคูระบาย
น ้าสองขา้งทางตลอดสาย 
พื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
6,000 ตร.ม. เศษดิน เศษ
วชัพืชขนทิ้งหรือท าลายพน้
เขตทาง 

270,000 บาท หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - งานวางท่อระบายน ้า จ  านวน 3 
จุด ใชท้่อ คสล. อดัแรง มอก.
ชั้นคุณภาพ 3  
จุดท่ี 1 ประมาณ กม.ท่ี 00+405 
วางท่อระบายน ้า Ø 0.60   
1.00 ม. จ  านวน 7 ท่อน  
จุดท่ี 2 ประมาณ กม.ท่ี 00+810 
วางท่อระบายน ้า Ø 0.60   
1.00 ม. จ  านวน 7 ท่อน  
จุดท่ี 3 ประมาณ กม.ท่ี 01+175 
วางท่อระบายน ้า Ø 0.60   
1.00 ม. จ  านวน 7 ท่อน  

- งานวสัดุคดัเลือก (หินผุ) ปรับ
ถมหลงัท่อและถมปรับผวิทาง
กวา้ง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 
0.20 ม. ใชว้สัดุไม่นอ้ยกวา่ 
960 ลบ.ม.  

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
แนวทำง    พฒันำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทัว่ถึงทุกพื้นที่ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 1 
รายละเอียดดงัน้ี 
- ท าการก่อสร้างหอถงัเก็บน ้า 

ประปา ขนาดความสูง 7.00 ม. 
และติดตั้งเก็บน ้าไฟเบอร์กลาส
ความจุไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลิตร 
จ านวน 4 ถงั พร้อมติดตั้งถงักรอง
น ้าและอุปกรณ์เดินท่อ ตาม
รายการท่ีก าหนดครบชุด 

- จดัหาและติดตั้งท่อเมนจ่ายน ้ า 
ประปาใชท้่อ PVC 8.5 Ø 2” 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ม. 
พร้อมท่อบริการไม่นอ้ยกวา่ 3 จุด 
ใชท้่อ PVC8.5 Ø ¾” พร้อมท่อ
ปิดปลายท่อขนาดเดียวกบัท่อ
บริการทุกจุด 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

382,000 บาท หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. ก่อสร้างประปาบาดาล  
หมู่ท่ี 8  
 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 8 
รายละเอียดดงัน้ี  
- ท าการติดตั้งหอถงัเหล็กความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 12 ลบ.ม. ความสูง
ของหอถงัไม่นอ้ยกวา่ 12 ม. 
พร้อมติดตั้งถงักรองน ้าและ
อุปกรณ์ในส่วนต่าง ๆ ให้
ครบถว้น สามารถใชง้านไดท้นัที
เม่ืองานแลว้เสร็จ และท าการ
เช่ือมต่อระบบท่อส่งน ้าจากบ่อ
บาดาลเติมข้ึนหอถงัสูงให้
สามารถใชก้ารได ้

- จดัหาและติดตั้งท่อเมนจ่ายน ้ า 
ประปาใชท้่อ PVC 8.5 Ø 2” 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,404 ม. 
พร้อมท่อบริการไม่นอ้ยกวา่ 23 
จุด ใชท้่อ PVC8.5 Ø ¾” พร้อม
ท่อปิดปลายท่อขนาดเดียวกบัท่อ
บริการทุกจุด 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

351,000 บาท หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. ก่อสร้างประปาบาดาล  
หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 9 
รายละเอียดดงัน้ี 
- ท าการเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ 

ขนาด Ø 150 มม. (6”) ความลึก
ไม่นอ้ยกวา่ 100 ม. ตาม
มาตรฐานขอ้ก าหนดเฉพาะงาน
การเจาะบ่อน ้าบาดาล 

- จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
แบบจมน ้า ขนาด 1.5 HP รวม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด 
พร้อมระบบท่อสูบน ้าและท่อ
ส่งน ้า พร้อมติดตั้งตูค้วบคุม
ระบบสูบน ้าและอุปกรณ์ครบ
ชุด โดยติดตั้งในจุดท่ี
ก าหนดใหแ้ขง็แรงปลอดภยั
และสามารถใชก้ารระบบได้
ทนัทีหลงัก่อสร้างเสร็จส่งมอบ
งาน ซ่ึงระบบอุปกรณ์ 

331,000 บาท หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด 
รวมทั้งระบบไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งจดัหามา
ประกอบติดตั้งเช่ือมระบบให้
ครบชุดจนสามารถใชก้ารได้
ทนัที 

- จดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้า โดยใหมี้มิเตอร์และอุปกรณ์
ครบชุด ใหส้ามารถใชก้ารได้
ทนัทีเม่ืองานแลว้เสร็จ 

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

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. ก่อสร้างประปาบาดาล  
หมู่ท่ี 12 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 12 
รายละเอียดดงัน้ี 
- ท าการเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ 

ขนาด Ø 150 มม. (6”) ความ
ลึกไม่นอ้ยกวา่ 100 ม. ตาม
มาตรฐานขอ้ก าหนด
เฉพาะงานการเจาะบ่อน ้า
บาดาล 

- จดัหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า
แบบจมน ้า ขนาด 1.5 HP รวม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด 
พร้อมระบบท่อสูบน ้าและท่อ
ส่งน ้า พร้อมติดตั้งตูค้วบคุม
ระบบสูงน ้าและอุปกรณ์ครบ
ชุด โดยติดตั้งในจุดท่ี
ก าหนดใหแ้ขง็แรงปลอดภยั
และสามารถใชก้ารระบบได้
ทนัทีหลงัก่อสร้างเสร็จส่ง
มอบงาน ซ่ึงระบบอุปกรณ์ 

331,000 บาท หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งจดัหา
มาประกอบติดตั้งต่อเช่ือม
ระบบใหค้รบชุดจนสามารถ
ใชก้ารไดท้นัที 

- จดัหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้า โดยใหมี้มิเตอร์ สายเมน 
และอุปกรณ์ครบชุด ให้
สามารถใชก้ารไดท้นัทีเม่ือ
งานแลว้เสร็จ 

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

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 16 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 16 
รายละเอียดดงัน้ี 

- ท าการติดตั้งหอถงัเหล็กเก็บ
น ้าความจุไม่นอ้ยกวา่ 12 ลบ.
ม. ความสูงของหอถงัไม่นอ้ย
กวา่ 12 ม. พร้อมติดตั้งถงั
กรองและอุปกรณ์ในส่วน 
ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น สามารถ
ใชง้านไดท้นัทีเม่ืองานแลว้
เสร็จ และท าการเช่ือมต่อ
ระบบท่อส่งน ้าจากบ่อบาดาล
เดิมข้ึนหอถงัสูงใหส้ามารถใช้
การได ้

- จดัหาและติดตั้งท่อเมนจ่าย
น ้าประปาใชท้่อ PVC 8.5 Ø 
2” ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,070 
ม.และท่อเมน PVC 8.5 Ø 1” 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,220 ม.  

371,000 บาท 
 
 

 

หมู่ท่ี 16 ส่วนโยธา             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  พร้อมท่อบริการรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ 34 จุด ใชท้่อ PVC 
8.5 Ø ¾” พร้อมท่อปิดปลาย
ท่อขนาดเดียวกบัท่อบริการ
ทุกจุด 

- จดัหาและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

               

6. ไฟส่องทาง ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องทาง
ในต าบลบา้นล านาว 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนโยธา             

7. ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนท่ียงัไม่มี
ไฟฟ้าใชโ้ดยประสานส่งเร่ืองต่อ
ใหก้ารไฟฟ้า 

- ต าบลบา้นล านาว ส่วนโยธา             
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บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2555 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว   อ ำเภอบำงขนั   จังหวดันครศรีธรรมรำช 
 
ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
แนวทำง    พฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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 2,083 คน คนละ 7 บาท 
   จ  านวน 260 วนั  
-  เด็กเล็กสังกดัศูนยพ์ฒันา 
   เด็กเล็ก อบต.บา้นล านาว  
   จ  านวน 643 คน คนละ 13 บาท   
   จ  านวน 280 วนั 

5,051,340 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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 
643 คน คนละ 13 บาท  
จ านวน  280 วนั 

2,340,220 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. อาหารกลางวนันกัเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
นกัเรียนโรงเรียนในต าบล 
บา้นล านาว จ านวน 2,083 คนคน
ละ 13 บาท  จ านวน 200 วนั  

5,416,500 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

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

40,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

5. พฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก พฒันาทกัษะความรู้ในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูดู้แลเด็ก 

90,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

6. วสัดุการศึกษาเด็กเล็ก จดัซ้ือส่ือวสัดุการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

192,900 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

7. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง
สังกดัอบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. บริหารงานศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

จดัซ้ือวสัดุในการปฏิบติังานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

10. ทศันศึกษาพฒันาศกัยภาพ
การเรียนรู้ 

จดักิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

40,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและป้องกันโรคไม่ติดต่อและพฒันำส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. อุดหนุนกลุ่ม อสม. 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 

172,000 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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 

200,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ลดและป้องกนัอุบติัเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งจุดตรวจเพื่อใหบ้ริการแก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล  

60,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ขบัข่ีปลอดภยั -  จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 
    กฎจราจร แก่ประชาชน  
-  สอบใบอนุญาตขบัข่ี 

10,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ซ้ือวสัดุช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ทางธรรมชาติ 

100,000 บาท ต าบลบา้นล านาว              
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
แนวทำง    พฒันำกำรกฬีำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำอย่ำงทั่วถึง 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. กีฬาตา้นยาเสพติด อบต. 
บา้นล านาว 

จดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด
และเช่ือมความสามคัคีประชาชน
ในต าบลบา้นล านาว 

200,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น จดัซ้ือวสัดุกีฬาใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นทั้ง 16 หมู่บา้น 

100,000 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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. อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
ในต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีเทศกาลวนัมาฆะ
บูชา สมโภชน์พระพุทธลีลา 
แห่ผา้ห่มพระพุทธลีลา 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมงาน
เทศกาลวนัมาฆะบูชา สมโภชน์
พระพุทธลีลา แห่ผา่ห่มพระพุทธ
ลีลา 

50,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

5. อบรมพิธีกรทางศาสนา จดักิจกรรมอบรมพิธีกรทาง
ศาสนา จ านวน 1 วนั 

20,000 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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 
จ านวน 965 คน 

5,790,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่คนพิการ  
จ านวน 167 คน 

1,002,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ 
คนละ 500 บาทต่อเดือน 

78,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

4 เสริมพลงัเครือข่ายครอบครัว จดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้
ภายในครอบครัวใหแ้ก่เครือข่าย
ครอบครัวในต าบลบา้นล านาว 

70,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
แนวทำง    สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกำรจัดท ำและใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมชุมชน 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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 

45,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
รายละเอียดดงัน้ี 
- อาคารขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 

10.50 ม. พื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 
63 ตร.ม. โครงสร้าง คสล. 
โครงหลงัคาเหล็กมุงกระเบ้ือง
ลอนคู่ซีเมนต ์4” หนาไม่นอ้ย
กวา่ 4 มม. พื้น คสล. ผวิขดั
มนั พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

246,000 บาท หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพฒันำกลุ่มอำชีพ 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. ฝึกอบรมอาชีพ จดัฝึกอบรมอาชีพใหก้บั
ประชาชนต าบลบา้นล 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ยุทธศำสตร์    กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทำง    เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพษิ แก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 
 

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. จดัซ้ือถงัขยะ จดัซ้ือถงัขยะเพื่อใหบ้ริการแก่
ประชาชน 

30,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

2. ฝังกลบหลุมขยะ ท าการกวาดขยะบริเวณหลุมขยะ
ใหส้ามารถน าขยะไปทิ้งเพิ่มได ้

50,000 บาท หมู่ท่ี 6 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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. อบต.พบประชาชน จดักิจกรรมใหบ้ริการเคล่ือนท่ีแก่
ประชาชน กิจกรรมสานสัมพนัธ์
ระหวา่ง อบต.บา้นล านาวกบั
ชุมชน  

50,000 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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 จดัท าแผนพฒันาสามปี (2556 – 
2557) ของ อบต.บา้นล านาว 

- 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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. 
- วสัดุคอมพิวเตอร์ 
- วสัดุส านกังาน 
- วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
- วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

860,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

2. จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 
3 ชุด รายละเอียดดงัน้ี 
-  CPU Intel Core I3-550 (3.2 

GHz, 212 KB L2+4MB 
Shared L3) 

-  Memory 4GB DDR3 
-  Hard disk 500 GB SATA 

7200 RPM 
-  DVD+/-RW Double Layer   

75,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             
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ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  จอภาพ Widescreen LCD ไม่
ต ่ากวา่ 20 น้ิว 

-  เคร่ืองส ารองไฟ 750w 
-  ล าโพง 

               

  ซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์
ส าหรับระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองส ารองไฟ 
- เคร่ืองพิมพ ์
 

79,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส่วนการคลงั             

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

20,000 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. 2554 พ.ศ. 2555 
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 

150,000 บาท ต าบลบา้นล านาว ส านกังานปลดั             

3. ทุนการศึกษา ใหทุ้นการศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

159,000 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 2555 ตลอดจนท าให้การ
ติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  
 

 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

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 าปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นล านาว 
อ าเภอบางขนั  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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ท่ี  นศ ๗๙๖๐๑/ ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  ๘/๕   หมู่ท่ี ๑๕   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  ๘๐๓๖๐ 

            ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ 

เรียน    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี................. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕                  จ านวน      ๑      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดเผยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บัดน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
๒๕๕๕ แล้ว เม่ือวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยแล้ว จึงขออนุเคราะห์จาก 
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   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔ 

http://www.banlamnow.go.th/
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รำยช่ือแจ้งท้ำย หนังสือที่ นศ ๗๙๖๐๑/ว                            ลงวนัที ่             ธันวำคม    ๒๕๕๔      
 

รำยช่ือ ลำยมือช่ือผู้รับ หมำยเหตุ 
๑. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑   
๒.   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๒   
๓. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๓   
๔. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๔   
๕. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๕   
๖. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๖   
๗. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๗   
๘. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๘   
๙. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๙   
10. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๐   
11. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๒   
12. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๓   
13. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๔   
14. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๕   
15. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๑๖   
16. ก านนัต าบลบา้นล านาว   
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ท่ี  นศ ๗๙๖๐๑/ ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
  ๘/๕   หมู่ท่ี ๑๕   ต าบลบา้นล านาว 
  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีฯ 
  ๘๐๓๖๐ 

            ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 

เร่ือง     ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ 

เรียน    ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕                  จ านวน      ๑      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดเผยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตามตรวจสอบได ้ 

 บัดน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
๒๕๕๕ แล้ว เม่ือวนัท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ จึงขออนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน 
ทั่วไปทราบ  ทั้ ง น้ี องค์การบ ริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ เผยแพ ร่ข้อ มูลผ่านทางเว็บไซต ์
www.banlamnow.go.th   แลว้ดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (นายสุเทพ   ภกัดีโชติ) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

 

ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศพัท/์โทรสาร   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔ 
 

http://www.banlamnow.go.th/
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2555 

 
 อาศยัอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 ให้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บดัน้ีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 แลว้ จึงประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2555 ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
                ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) 
                       (นายสุเทพ    ภกัดีโชติ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนราชการ       ส านกังานปลดั     (งานนโยบายและแผน) 
ท่ี    นศ                                                                 วนัท่ี    1   ธนัวาคม  2554 
เร่ือง       เสนอร่างแผนพฒันาสามปี (2555 – 2557) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี
 งบประมาณ 2555   

.................................................................................................................................................................. 

เรียน     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

เร่ืองเดิม   

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณา

ร่างแผนพฒันาสามปี (2555 – 2557) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

2555 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว แลว้นั้น 

ข้อเทจ็จริง 

 บดัน้ีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณาให้ร่างแผนพฒันาสามปี (2555 – 2557) เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 แลว้ และคณะกรรมการฯ ไดมี้มติเห็นชอบให้
น าร่างแผนพฒันาสามปี (2555 – 2557) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2555 เสนอผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ข้อกฎหมำย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 22, 26 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  เห็นควรน าร่างแผนพฒันาสามปี (2555 – 2557) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เสนอต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู ้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช ้
 2.  เห็นควรประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป 
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ข้อพจิำรณำ เพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  

 

 
       ลงช่ือ                                                  
                  (นางสาวปิยะนนัท ์     อ่อนคง) 
             เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
ความเห็น 
............................................................................................................................................................. 

 
        ลงช่ือ 
                     (นายวรเดช   รักตย์ศ) 
                    หวัหนา้ส านกังานปลดั 

 
ความเห็น 
............................................................................................................................................................. 

 
        ลงช่ือ 
                    (นายประจกัษ ์  พนันาสี) 
      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

 
ความเห็น/ค าสั่ง 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

               ลงช่ือ 
                                 (นายสุเทพ   ภกัดีโชติ) 
                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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