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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น         
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 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. 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10 17.86 7,042,800 16.79 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 31 55.36 31,146,400 74.28 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1.78 30,000 0.07 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 3.57 250,000 0.60 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 12 21.43 3,464,300 8.26 

รวม 55 100.00 41,933,500 100.00 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

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  แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน 

สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
6 60.00 5,520,600 78.39 ส่วนโยธา 

1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค - - - -  
1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง 

ทุกพ้ืนที่ 
4 40.00 1,522,200 21.61 ส่วนโยธา 

รวม 10 100.00 7,042,800 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

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 9 29.03 18,534,400 59.51 ส านักงานปลัด 
2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

และไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
3 9.68 540,000 1.73 ส านักงานปลัด 

2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

1 3.23 100,000 0.32 ส านักงานปลัด 

2.4 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3 9.68 210,000 0.68 ส านักงานปลัด 

2.5 แนวทางพัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุก
กลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

2 6.45 300,000 0.96 ส านักงานปลัด 
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.6 แนวทางส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

7 22.58 410,000 1.32 ส านักงานปลัด 

2.7 แนวทางสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได้ 

6 19.35 11,052,000 35.48 ส านักงานปลัด 

2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

- - - -  

รวม 31 100.00 31,146,400 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

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 พัฒนาให้

ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - -  

รวม 1 100.00 30,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

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 แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

- - - - ส านักงานปลัด 

4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2 100.00 250,000 100.00 ส านักงานปลัด 

รวม 2 100.00 250,000 100.00  
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้   
     ระบบธรรมำภิบำล 

     

5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

4 33.33 450,000 12.99 ส านักงานปลัด 

5.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

6 50.00 2,464,300 71.13 ส านักงานปลัด 

5.3 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

2 16.67 550,000 15.88 ส านักงานปลัด 

รวม 12 100.00 3,464,300 100.00  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2558 

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. 2557 พ.ศ. 2558 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายชุม หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 300 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาวก าหนด  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1 ป้าย 

747,300 บาท หมู่ที่ 1 ส่วนโยธา             

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หน้าควน หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 300 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาวก าหนด  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1 ป้าย 

718,000 บาท หมู่ที่ 2 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

997,300 บาท หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา             

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ cap seal กว้างไม่น้อยกว่า 
5 เมตร ระยะทาง  
400 เมตร พร้อมเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านล านาวก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

1,021,000 บาท หมู่ที่ 13 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายรัตนธาร หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน  
ล านาวก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

974,600 บาท หมู่ที่ 15 ส่วนโยธา             

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบาง
ปริก – ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ cap seal กว้างไม่น้อยกว่า 
5 เมตรระยะทาง 400 เมตร 
ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาวก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

1,062,400 บาท หมู่ที่ 16 ส่วนโยธา             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำง    พัฒนำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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 ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 
14 

ก่อสร้างระบบประปาโดยท าการ
ก่อสร้างฐานรากรับหอถังเหล็ก 
ขนาด 3.60 x 3.60 เมตร และท า
การติดตั้งถังกรองน้ า ประสานท่อ
จ่ายน้ าเข้าระบบท่อส่งน้ าเดิม 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

213,400 บาท หมู่ที่ 14 ส่วนโยธา             

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในต าบลบ้าน 
ล านาว 

-  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  3   
ท าการก่อสร้างบ่อพักน้ าดิบ 
คสล.Ø 1.20 เมตร ลึก 5 เมตร 
จ านวน 2 บ่อ วางเชื่อมกันท า
การวางท่อรับน้ า คสล. 1.60 × 
1 เมตร  จ านวน  20 ท่อน  
เพ่ือส่งน้ าเข้าบ่อน้ าดิบ  และท า
การติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม
น้ า (ตีนช้าง) ขนาด 3 HP 
จ านวน 2 ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว 

557,400 บาท หมู่ที่ 3 
 

ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

-  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  (บ้านเหนือคลอง)  
หมู่ที่  7     

  ท าการติดตั้งถังกรองน้ าเหล็ก
ส าเร็จรูป ขนาด Ø 1.15 เมตร 
สูง 1.20 เมตร  พร้อมระบบ
กรองน้ าภายในถัง และ
ประสานระบบส่งจ่าย
น้ าประปา  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวก าหนด   

-  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  (บ้านเคี่ยมงาม)   
หมู่ที่  11 

  ท าการติดตั้งถังกรองน้ าเหล็ก
ส าเร็จรูป ขนาด Ø 1.15 เมตร 
สูง 1.20 เมตร พร้อมระบบ
กรองน้ าภายในถัง และท าการ
ประสานระบบส่งจ่ายประปา
วางท่อเมน PVC Ø 2"  ชั้น 8.5  

  
 
 

หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 11 

 
 
 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
1,536 เมตร พร้อมติดตั้งท่อ
บริการไม่น้อยกว่า  65  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาวก าหนด  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

               

3 ปรับปรุงระบบประปา  
หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 
4.50 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ า
ดิบ คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร 
ลึก 5 เมตร พร้อมท าการติดตั้ง
เครือ่งสูบน้ าแบบจุ่มน้ า (ตีนช้าง)  
ขนาด 3 HP จ านวน 1 ชุด และ
ท าการประสานระบบส่งจ่าย
น้ าประปาให้สามารถใช้งานได้  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

651,400 บาท หมู่ที่ 12 ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. ไฟส่องทาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซม 
ไฟส่องทางสาธารณะในต าบล 
บ้านล านาว 

100,000 บาท 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. 2557 พ.ศ. 2558 
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 2,146 คน คนละ  
7 บาท จ านวน 260 วัน  

- เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว  
  จ านวน 628 คน คนละ 7 บาท   
  จ านวน 280 วัน 

5,136,600 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. อาหารกลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของ อบต.บ้านล านาว จ านวน 
628 คน คนละ 20 บาท  
จ านวน  280 วัน 

3,516,800 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. อาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในต าบล 
บ้านล านาว จ านวน 2,146 คน 
คนละ 20 บาท  จ านวน 200 วัน  

8,584,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. วันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กใน
ต าบลบ้านล านาว 

150,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

6. แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

7. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของ ศพด. 

พัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ ศพดงบ้านล านาว 

40,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

8. จัดซื้อโต๊ะท างานผู้ดูแลเด็ก จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 7,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
9. วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1,000,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาว 

สบทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลเพื่อจัดกิจกรรม 
ด้านสุขภาพ 

300,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ด้านสาธารณสุขค่าด าเนินงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 

อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่บ้านละ 10,000 บาท  
 

160,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่บ้านละ 5,000 บาท  
 

80,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพื่อลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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 
ยาเสพติด 

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยและการป้องกันภัยจากยาเสพ
ติดให้แก่เด็กและเยาวชน 

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. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก อปพร. 

จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่ 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับเพลิง 

จัดซื้อวัสดุดับเพลิงในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 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. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
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ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและรักษำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชา 
สมโภชน์พระพุทธลีลา  
แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
เทศกาลวันมาฆะบูชา สมโภชน์
พระพุทธลีลา แห่ผ่าห่มพระพุทธ
ลีลา 

55,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเดือนสิบ 

35,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ- 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

20,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5. ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีชัก
พระและสนับสนุนการจัดท าเรือ
พระให้วัดและส านักสงฆ์ในเขต
ต าบลบ้านล านาว 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

6. ส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี ในเขต าบลบ้านล านาว 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

7. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

 



 26 

ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
แนวทำง    สงเครำะห์และพัฒนำเด็กและเยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและพึ่งพำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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  9,444,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  1,236,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

คนละ 500 บาทต่อเดือน 
72,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

4. ครอบครัวสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท ากิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

6. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
เพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
แนวทำง    ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ 

อบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ต าบลบ้านล านาว 

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 จัดซื้อถังขยะเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน จ านวน 100 ถัง 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ จ้างเหมากวาดขยะบริเวณหลุม
ขยะให้สามารถน าขยะไปทิ้งเพ่ิม
ได้ 

200,000 บาท หมู่ที่ 6 ส านักงานปลัด             
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ยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    ส่งเสริมประชำธิปไตยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรประชำสังคมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อ 
  ควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
5 ธันวา 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหา 

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

3. จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และกิจกรรมวันส าคัญ 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

4. บูรณาการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนน าใน
การจัดท าแผนชุมชนและบูรณา
การสู่การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

150,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

ยุทธศำสตร์    กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
แนวทำง    พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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              
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

1,370,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

 

            

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานของ อบต. ดังนี้ 
1. จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 12  

ตัว รายละเอียดดังนี้ 
- เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ าอย่างดี 

ตัวใหญ่ 
- มีพนักพิงและที่ท้าวแขน

แข็งแรง 
- ปรับขึ้นลงด้วยระบบ 

ไฮโดรริก  
- หมุนได้โดยรอบ  

 
 

24,000 บาท 
 
 

 
 

อบต.บ้านล านาว 
 
 

 
 

ส่วนการคลัง 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 4 ชั้น จ านวน    5,000 บาท 

 จ านวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้  
 - ด้านในประกอบด้วยชั้น

เหล็ก รวม 4 ชั้น แผ่น
สามารถปรับระดับได้ 

 - ผลิตจากเหล็กอย่างดี 
 

5,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนการคลัง             

  3. จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3 – 6  
 จ านวน 1 ตัว 

3,800 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนการคลัง             

  4. จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 1 – 
2 จ านวน 2 ตัว 

7,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส านักงานปลัด             

  5. จัดซื้อเครื่องถ่ายเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  
(ขาว-ด า สี) จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 - ความเร็วที่ก าหนดเป็น
ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ า
กว่า 20 แผ่นต่อนาที  

 - เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 

130,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             

  6. จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 1 – 
2 พร้อมเก้าอ้ีแบบท้าวแขน 
จ านวน 2 ชุด 

9,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  7. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ีแบบท้าวแขน 
จ านวน 1 ชุด 

3,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             

3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุคส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-  หน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
2.2 GHz  จ านวน 1 หน่วย  

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 750 GB จ านวน 1 
หน่วย  

-  มีจอภาพชนิด WXGA หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว  

25,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง  

-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 
Bluetooth 

23,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส านักงานปลัด             

  2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความ 

สามารถเป็น Printer, 
Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน  

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ 
หรือ แบบ LED  

-  มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  

               

 

 



 34 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base TX หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

-  มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  

-  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  

-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  

-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 (ขาวด าและสี) ได้  

-  มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi  

-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed)  

-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
ทั้งสีและขาวด า  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ส าเนา  

 -  สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

               

  3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือมี Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 
GB จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย  

 

15,000 อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 

 

8,500 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             

  4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 
หน้าต่อนาที หรือ 10.2 
ภาพต่อนาที 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที 
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - สามารถใช้ได้กับ A3, 
A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

               

  5. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) 

 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที 

9,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสเตนเลส 
ขนาด 30 ซม. จ านวน 1 ถัง 

13,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส านักงานปลัด             

5. จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อย

กว่า 80 กิโลกรัม 
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 

5,000 ครั้งต่อนาที 

19,000 บาท อบต.บ้านล านาว ส่วนโยธา             

6. ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ จ านวน 2 
คัน 

800,000 บาท อบต.บ้านล 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. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา 
พนักงาน อบต.บ้านล านาว 

500,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส านักงานปลัด             

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
น้ าประปา 

จัดอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ให้แก่
พนักงานผลิตน้ าประปาของ อบต. 
และประปาหมู่บ้าน 

50,000 บาท ต าบลบ้านล านาว ส่วนโยธา             
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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 2558 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 3 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 3 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 4 
 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 5 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2558 

 
*************** 

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
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เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2558  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
                    (นายประจักษ์    พันนาสี) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  นศ ๗๙๖๐๑/ ว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
  ๘/๕   หมู่ที่ ๑๕   ต าบลบ้านล านาว 
  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีฯ 
  ๘๐๓๖๐ 

         ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ 



 45 

เรียน    รายชื่อตามรายการแจ้งท้าย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ส าเนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๗                  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 ๒๕๕๗ 
แล้ว เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 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 
 

รำยช่ือแจ้งท้ำย หนังสือที่ นศ ๗๙๖๐๑/ว         ลงวันที่        ธันวำคม  ๒๕๕๖      
 

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   

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

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2557 

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2556 

http://www.banlamnow.go.th/
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     (ลงชื่อ) 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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                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 79601/                                           วันที่           พฤศจิกายน    2557 
เรื่อง    เสนอแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงาน
    ประจ าปีงบประมาณ 2558   
............................................................................................................................. ..................................... 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

เรื่องเดิม   
 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 
 บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 แล้ว และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้น าร่าง
แผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ข้อกฎหมำย  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 22, 26 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  เห็นควรน าร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
 2.  เห็นควรประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 และประกาศให้ประชาชน
ทราบต่อไป 
 
ข้อพิจำรณำ เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  

 
       ลงชื่อ                                                  
                  (นางสาวปิยะนันท์      อ่อนคง) 
               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ความเห็น 
.............................................................................................. ..................................................................... 

 
        ลงชื่อ 
                     (นายวรเดช   รักต์ยศ) 
                    หัวหน้าส านักงานปลัด 

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

 
        ลงชื่อ 
                    (นายประจักษ์   พันนาสี) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

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

               ลงชื่อ 
                           (นายประจักษ์   พันนาสี) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 

 
 
 


