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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามปี 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 
1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเก็บ
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาวและหน่วยงานต่าง ๆ  
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวน าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 5. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน/ส านักงานปลัด หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง ส านัก ส่วน ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. บ้านล านาว 
 
 
 
 

ผู้บริหาร อบต. บ้านล านาว ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 

ประกาศใช้ 
 
 

อบต. บ้านล านาว 

  หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านล านาว 

คณะกรรมการพัฒนา 
อบต. บ้านล านาว 

ผู้บริหาร 
อบต. บ้านล านาว 
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1.4  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.5   ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดท า
ไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานส าหรับปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. เพ่ือให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบ ในการบริหาร  
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 10.87 1,492,100 8.12 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 27 58.70 15,276,260 83.11 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 2.17 30,000 0.16 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 6.52 380,000 2.07 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 10 21.74 1,201,300 6.54 

รวม 46 100.00 18,379,660 100.00 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึง 
2 40.00 1,001,100 67.09 ส่วนโยธา 

1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

- - - -  

1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทุก
พ้ืนที ่ 

3 60.00 491,000 32.91 ส่วนโยธา 

รวม 5 100.00 1,492,100 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม      
2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 29.63 13,380,960 87.59 ส านักงานปลัด 
2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

1 3.70 173,300 1.13 ส านักงานปลัด 

2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้ที่เก่ียวข้องให้น้อยลง 

1 3.70 100,000 0.66 ส านักงานปลัด 

2.4 แนวทางการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3 11.11 200,000 1.31 ส านักงานปลัด 

2.5 แนวทางส่งเสริมพัฒนา การกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

3 11.11 600,000 3.93 ส านักงานปลัด 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4 14.82 300,000 1.96 ส านักงานปลัด 

2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

6 22.23 228,000 1.49 ส านักงานปลัด 

2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชนและส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน  

1 3.70 294,000 1.93 ส านักงานปลัด 

รวม 27 100.00 15,276,260 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ      
3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 1 100.00 30,000 100.00 ส านักงานปลัด 
3.2 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้

และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - -  

รวม 1 100.00 30,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      
4.1 แนวทางรณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 33.33 30,000 7.89 ส านักงานปลัด 

4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2 66.67 350,000 92.11 ส านักงานปลัด 

รวม 3 100.00 380,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
     ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

     

5.1 แนวทางรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

1 10.00 50,000 4.16 ส านักงานปลัด 

5.2 แนวทางส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนอง
ความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

2 20.00 15,000 1.25 ส านักงานปลัด 

5.3 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

5 50.00 943,300 78.52 ส านักงานปลัด 

5.4 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2 20.00 193,000 16.07 ส านักงานปลัด 

รวม 10 100.00 1,201,300 100.00  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว   อ ำเภอบำงขัน   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำง    พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงท่ัวถึง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายศรี
เทพ 8 ถึง ศรีเทพ 13 หมู่ที่ 
11 

ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายศรีเทพ 
8 ถึงศรีเทพ 13 หมู่ที่ 11 ต าบล
บ้านล านาว อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตาม
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
ล านาว รายละเอียดดังนี้  
- ถนนสายศรีเทพ 8   เขตทาง
กว้าง  6.00 เมตร  ผิวทางกว้าง 
4.00  เมตร ระยะทาง 1,750 
เมตร  

- งานบุกเบิกระยะทางจาก กมที่ 
00+700 – 01+750 เมตร เขต
ทางกว้าง 6.00 เมตร ผิวทาง
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 
1,050 เมตร ท าการเคลียริ่ง 

553,000 บาท หมู่ที่ 11 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   วัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิว
ทาง  เศษดิน เศษวัชพืช ขนทิ้ง
หรือท าลายพ้นเขตทาง พร้อม
ขุดคูระบายน้ าตามแบบทั้งสอง
ข้างทางตลอดระยะก่อสร้าง 

- จัดหาและวางท่อระบายน้ า ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและแบบ
รูปรายการก าหนด จ านวน 6 
จุด ใช้ท่อ คสล.อัดแรงชั้น
คุณภาพ 3 ดังนี้ 

 จุดที่ 1 ประมาณ กม ที่ 
00+790 ท าการวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 
8.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
ระหว่างท่อ 

 จุดที่ 2 ประมาณ กม ที่  
0+840 ท าการวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 
8.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
ระหว่างท่อ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   จุดที่ 3 ประมาณ กม ที่ 
01+000 ท าการวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 
8.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
ระหว่างท่อ 

 จุดที่ 4 ประมาณ กม ที่ 
01+280 ท าการวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 
8.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
ระหว่างท่อ 

 จุดที่ 5 ประมาณ กม ที่ 
01+415 ท าการวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 
8.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ
ระหว่างท่อ  

 จุดที่ 6 ประมาณ กม ที่ 
01+670 ท าการวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 
15.00 เมตร  2 แถว พร้อมยา
แนวรอยต่อระหว่างท่อ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - งานขุดตัดเป็นไปตามแบบ
จ านวน 3 จุด ดินตัดน ามาถม
คันทางและท าการถมหลังท่อ
ระบายน้ า 

- งานดินถมประมาณ กมที่ 
01+670 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร ใช้ปริมาณวัสดุ
คัดเลือก(หินผุ)ไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. 

- จัดหาและลงวัสดุคัดเลือก  
(หินผุ) ปรับถมผิวทางกว้าง 
4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
1,050.00 เมตร  หรือปริมาณ
วัสดุไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม. 
พร้อมท าการเกรดเกลี่ยบดอัด
เรียบ   

- ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ชุด 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ปรับปรุงถนนสายบางปริก – 
หน้าควน หมู่ที่ 16 

ปรับปรุงถนนสายบางปริก –  
หน้าควน หมู่ที่ 16 ต าบลบ้าน 
ล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราชตามแบบรูป
รายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
รายละเอียดดังนี้ 
- เขตทางกว้าง 7.00 เมตร ผิว
ทาง/คันทางกว้าง 5.00 เมตร 
รวมระยะทางตลอดสาย 3,550 
เมตร ท าการปรับปรุงระยะ กม 
00 + 000 – 01 + 450 
ระยะทาง 1,450 เมตร โดยท า
การเคลียริ่งวัชพืชในเขตทาง 
ไหล่ทาง ผิวทางและเกรดตัดคู
ระบายน้ าทั้งสองข้างตลอด
ระยะ ปรับปรุง เศษดิน เศษ
วัชพืช ขนทิ้งหรือท าลายพ้นเขต
ทาง 

- น าวัสดุหินคลุก ปรับถมผิวทาง
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 1,450 
เมตร หนา 0.07 เมตร น าวัสดุ
หินคลุกปรับไหล่ทางช่วงที่เป็น 

448,000 บาท หมู่ที่ 16 ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   คสล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 50 เมตร รวมปริมาณวัสดุ
ไม่น้อยกว่า 540.10 ลบ.ม. 
พร้อมท าการเกรดเกลี่ยบดอัด
เรียบ   

- ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย จดุ
ติดตั้งตามที่ผู้ควบคุมงาน 
ก าหนด 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำง    พัฒนำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามแบบ
รูปรายการข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
รายละเอียดดังนี้  
-  ท าการก่อสร้างหอถัง (โครง

เหล็ก) เก็บน้ าประปาขนาดความ
สูง 7.00 ม. และติดตั้งถังเก็บน้ า
ไฟเบอร์กลาสความจุไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
พร้อมติดตั้งถังกรองน้ าและ
อุปกรณ์เดินท่อตามรายการที่
ก าหนดครบชุด 

 สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด 
- จัดหาและติดตั้งท่อเมนจ่าย

น้ าประปาใช้ท่อ PVC 8.5 Ø 2 " 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,132.00 
ม. พร้อมท่อบริการไม่น้อยกว่า 

391,000 บาท หมู่ที่ 9 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   19 จุด ใช้ท่อ PVC 8.5 Ø ¾ " 
พร้อมท่อปิดปลายท่อขนาด
เดียวกับท่อบริการทุกจุด 

-  จัดหาและติดตั้งป้ายประชา 

               

2. ไฟส่องทาง ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องทางใน
ต าบลบ้านล านาว 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส่วนโยธา             

3. ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้โดยประสานส่งเรื่องต่อให้
การไฟฟ้า 

- ต าบลบ้านล านาว ส่วนโยธา             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อาหารเสริม (นม) ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านล านาว  
- นักเรียนสังกัดโรงเรียน สพฐ.  
จ านวน 2,098 คน คนละ  
7 บาท จ านวน 260 วัน  

- เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว  
  จ านวน 619 คน คนละ 7 บาท   
  จ านวน 280 วัน 

5,031,600 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. อาหารกลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของ อบต.บ้านล านาว จ านวน 
619 คน คนละ 13 บาท  
จ านวน  280 วัน 

2,253,160 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. อาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในต าบล 
บ้านล านาว จ านวน 2,098 คน 
คนละ 13 บาท  จ านวน 200 วัน  

5,454,800 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ทางวิชาการแก่เด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก พัฒนาทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

6. วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

371,400 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

7. ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย์ 

20,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

8. วันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กใน
ต าบลบ้านล านาว 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและป้องกันโรคไม่ติดต่อและพัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาว 

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลเพื่อจัดกิจกรรม 
ด้านสุขภาพ 

173,300 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

 
 
ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพื่อลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดอบรมแกนน าชุมชน จ านวน 
50 คน    

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล  

80,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. ขับข่ีปลอดภัย -  จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
   กฎจราจร แก่ประชาชน  
-  สอบใบอนุญาตขับข่ี 

70,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    พัฒนำกำรกีฬำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงท่ัวถึง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กีฬาต้านยาเสพติด อบต. 
บ้านล านาว 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเชื่อมความสามัคคีประชาชน
ในต าบลบ้านล านาว 

200,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 13 ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราชตาม 
แบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว รายละเอียดดังนี้    
- ท าการเคลียริ่งวัชพืชพ้ืนที่
ก่อสร้างขนาดกว้าง 40.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า   
3,600.00 ตร.ม. วัชพืชเศษดิน 
ขนทิ้งหรือท าลายพ้นพ้ืนที่
ก่อสร้าง  

300,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - ท าการขุดตัดคูระบายน้ ารอบพ้ืน 
ที่ก่อสร้าง  Back  Slope  1:1   
Sic  Slope  1:1.5  น าดินตัดคู
ระบายน้ าปรับถมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
- น าวัสดุคัดเลือก  (หินผุ)  ปรับถม
พ้ืนที่ก่อสร้าง  ขนาดกว้าง  2.00 
ม. ยาว  90.00  ม. ใช้ปริมาณ 
วัสดุไม่น้อยกว่า  360  ลบ.ม.  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ      
- งานดินถมปรับรองพ้ืน  ขนาด
กว้าง  40.00  ม.  ยาว 90.00  
ม.  พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
3,600  ตร.ม.  ปริมาณวัสดุไม่ 
น้อยกว่า  315.00  ม.   
- งานปลูกหญ้า ขนาดกว้าง 40.00  
ม. ยาว 90.00 ม.  โดยปลูกหญ้า  
ตามแบบรูปรายการข้อก าหนด
ใช้หญ้านวลน้อยเต็มพ้ืนที่ให้
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

จัดหาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  
1  ป้าย 
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
ในต าบลบ้านล านาว 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชา 
สมโภชน์พระพุทธลีลา  
แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
เทศกาลวันมาฆะบูชา สมโภชน์
พระพุทธลีลา แห่ผ่าห่มพระพุทธ
ลีลา 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    สงเครำะห์และพัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและพึ่งพำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  เงินนอก
งบประมาณ 

ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  เงินนอก
งบประมาณ 

ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
คนละ 500 บาทต่อเดือน 

78,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

4 ครอบครัวนี้ (ซุก) สุข จัดกิจกรรมให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน 

70,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

6 อบรมเพ่ิมศักยภาพแกนน า
พัฒนาสังคม 

จัดอบรมแกนน าจ านวน 50 คน 30,000 บท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกำรจัดท ำและใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
ม . 8 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามแบบรูปรายการข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว  รายละเอียดดังนี้ 
- งานรื้อถอน 
 รื้อถอนฝ้ากันสาดแผ่นเรียบ

โครงเคร่าเหล็ก  จ านวน  4  
ตร.ม. 

-  งานก่อสร้างต่อเติม  
ท าการต่อเติมอาคาร  
ขนาดกว้าง 5.00 ม.  
ยาว  8.00 ม.พ้ืนที่ใช้สอย  
40 ตร.ม. โครงสร้าง ค.ส.ล. 
(สีซิเมนต์) หนาไม่น้อยกว่า 
4 มม. พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 

 ท าการก่อสร้างห้องน้ า – 
ห้องส้วม  ขนาดกว้าง  
1.80 ม. ยาว 2.00 ม.   

294,000 บาท หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  โครงหลังคาเหล็กมุง
กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต  

 พ้ืนที่ใช้สอย  3.60  ตร.ม.  
โครงหลังคาเหล็กมุง
กระเบื้องลอนคู่  4  ฟุต  
(สีซิเมนต์) หนาไม่น้อยกว่า  
4  มม.  พ้ืน  ค.ส.ล.  ปู
กระเบื้องเคลือบผิวด้าน  
ขนาด  8" X 8" 

- จัดหาและติดตั้งป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย 
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ต าบลบ้านล านาว 

30,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำง    รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

อบรมสร้างจิตส านึกให้กับแกนน า
ชุมชน จ านวน 50 คน 

30,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำง    เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน จ านวน 100 ถัง 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. ฝังกลบหลุมขยะ จ้างเหมากวาดขยะบริเวณหลุม
ขยะให้สามารถน าขยะไปทิ้งเพ่ิม
ได้ 

300,000 บาท หมู่ที่ 6 ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    รณรงค์ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยมตำมหลักกำรปรกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
  กำรเมืองแบบประชำธิปไตยให้แก่ประชำชนทุกระดับ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบต.พบประชาชน จัดกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่แก่
ประชาชน กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่าง อบต.บ้านล านาวกับ
ชุมชน  

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตอบสนองควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนพัฒนาสามปี จัดท าแผนพัฒนาสามปี (2556 – 
2557) ของ อบต.บ้านล านาว 

15,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. ประชุมประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน 

- ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

750,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส่วนการคลัง             

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานของ อบต. ดังนี้ 
1. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  

จ านวน 10 ตัว  
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

แบบ 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ 

 
 

25,000 บาท 
 

5,000 บาท 

 
 

อบต.บ้านล านาว 
 

อบต.บ้านล านาว 

 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส่วนการคลัง 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานปลัดจ านวน  1 เครื่อง 
ส่วนการคลัง จ านวน 2 เครื่อง  
ส่วนโยธา จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีความเร็วของ
หน่วยความจ า หรือมี HTT 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจร หลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
512 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 

 

104,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) หรือ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จ านวน 1 หน่วย- มี DVD-RW 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
แบบ 10/100/1,000 Mbps 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีจอภาพแบบ LCD มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 
750 VA  
ส านักงานปลัด จ านวน 1 เครื่อง 
ส่วนการคลัง จ านวน 3 เครื่อง  
ส่วนโยธา จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก 

ไม่น้อยกว่า 750 VA 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้  

ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

9,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาว

ด าไม่น้อยกว่า 1,200  1,200 
dpi 

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่
น้อยกว่า 4,800  1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- มี Interface แบบ 1  
Parallel หรือ 1  USB 2.0 
หรือดีกว่า 

- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter 
Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 
แผ่น 

4,300 บาท ต าบลบ้านล านาว ส่วนการคลัง             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งความ
ละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน
พิกเซล  รายละเอียดดังนี้  
-  เป็นกล้องคอมแพค 
-  ความละเอียดที่ก าหนดเป็น

ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
-  มีระบบแฟลชในตัว 
-  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก 

ข้อมูลได้อย่างสะดวก 
-  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก

กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ 

-  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

6,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5. วารสาร อบต.บ้านล านาว จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต. บ้านล านาว 
จ านวน 500 เล่ม 

40,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    พัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
อบต.บ้านล านาว 

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
จ านวน 2 วัน  

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. ทุนการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

93,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานจะต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปีงบประมาณ
นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นมาเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ตลอดจนท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น  
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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สำรบัญ 
 
   หน้ำ  
ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 1 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 4 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 5 
 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 6 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  13 
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แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรธีรรมราช 
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ที่  นศ ๗๙๖๐๑/ ว๑๑๔๙  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
  ๘/๕   หมู่ที่ ๑๕   ต าบลบ้านล านาว 
  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีฯ 
  ๘๐๓๖๐ 

  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เรียน    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่..............  

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖                  จ านวน      ๑      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้  

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
แล้ว เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยแล้ว จึ งขออนุ เคราะห์จาก 
ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และปิดประกาศในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชน  
ทั่ ว ไปทราบ  ทั้ งนี้ อ งค์ การบ ริห ารส่ วนต าบลบ้ านล าน าว  ได้ เผยแพร่ข้ อมู ลผ่ านทางเว็บ ไซต์ 
www.banlamnow.go.th   แล้วด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔ 
 

http://www.banlamnow.go.th/
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รำยช่ือแจ้งท้ำย หนังสือที่ นศ ๗๙๖๐๑/ว ๑๑๔๙  ลงวันที่  ๒๘ ธันวำคม  ๒๕๕๕      
 

รำยช่ือ ลำยมือชื่อผู้รับ หมำยเหตุ 
๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑   
๒.  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒   
๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓   
๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔   
๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕   
๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖   
๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗   
๘. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘   
๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙   
๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐   
๑๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒   
๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓   
๑๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔   
๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕   
๑๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖   
๑๖. ก านันต าบลบ้านล านาว   
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ที่  นศ ๗๙๖๐๑/ ว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
  ๘/๕   หมู่ที่ ๑๕   ต าบลบ้านล านาว 
  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีฯ 
  ๘๐๓๖๐ 

            ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เรียน    ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖                  จ านวน      ๑      ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้  

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
แล้ว  เมื่ อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จึ งขออนุ เคราะห์ จากท่ านประชาสัม พันธ์ ให้ประชาชน 
ทั่ ว ไปทราบ  ทั้ งนี้ อ งค์ การบ ริห ารส่ วนต าบลบ้ านล าน าว  ได้ เผยแพร่ข้ อมู ลผ่ านทางเว็บ ไซต์ 
www.banlamnow.go.th   แล้วด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 

     (นายสุเทพ   ภักดีโชติ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานนโยบายและแผน 
โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔ 
 
 
 

http://www.banlamnow.go.th/
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2556 

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2556 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2555 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2555 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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บันทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ       ส านักงานปลัด     (งานนโยบายและแผน) 

ที่    นศ                                                                 วันที่    1   ธันวาคม  2554 

เรื่อง       เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี งบประมาณ 2555   

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

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

เรื่องเดิม   

 ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
 บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ร่างแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 แล้ว และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้น า
ร่างแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2555 เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ข้อกฎหมำย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 22, 26 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  เห็นควรน าร่างแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) เพ่ิมเติมครั้งที่  1 เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ 
 2.  เห็นควรประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 
 
 
ข้อพิจำรณำ เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
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       ลงชื่อ                                                  
                  (นางสาวปิยะนันท์      อ่อนคง) 
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

 
        ลงชื่อ 
                     (นายวรเดช   รักต์ยศ) 
                    หัวหน้าส านักงานปลัด 

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

 
        ลงชื่อ 
                    (นายประจักษ์   พันนาสี) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

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

               ลงชื่อ 
                                 (นายสุเทพ   ภักดีโชติ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 

 
 


