
ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๕  เมตร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายราษฎร์อุทศิ  หมู่ที่ ๗ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐  เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายขี้นาค หมู่ที่ ๘ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๔๐๐  เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๕.๐๐   เมตร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายส้านแดง  หมู่ที่ ๙ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

47

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง  ๕ เมตร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สาย ร. ๕  หมู่ที่ ๑๐ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  ๓๐๐  เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง ๕  เมตร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห ์ หมู่ที่ ๑๒ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๖ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หมู่ที่ 4 บริโภค มีน้้าสะอาด อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

48

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หมู่ที่ 5 บริโภค มีน้้าสะอาด อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

๘ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หมู่ที่ 6 บริโภค มีน้้าสะอาด อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5  เมตร 500,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายศิริร่วมใจ หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา

49



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๔  เมตร 350,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายบอ่ขยะ หมู่ที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,400 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายดอนหาด หมู่ที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 6 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายนาปรือ - เขาวง หมู่ท ่4 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 285 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

50

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๕  เมตร ๙5๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายในวาง หมู่ที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓2๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๔  เมตร 1,500,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  480  เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  6   เมตร 1,750,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องเพลียก-ควนจ้าปา สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  728 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 11 ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

51

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง   ๕  เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ซอยราษฎร์ร่วมพฒันา หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว   ๓2๐  เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  4   เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓2๐  เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

52

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อใหร้ะบบสาธารณูปโภค จ้านวน  13 หมู่บา้น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ และสาธารณูปการได้บ้ารุง ความปลอดภยั สะดวก

รักษา ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนขนาดกวา้ง 2.50  ม. 55,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหก้ับประชาชน ยาว 5.50 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายบา้นนา - อส. หมู่ที่ 1 หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 146,900 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายนาปรือ - คณฑี หมู่ที่ 4 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

53

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 247,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
พรุก้า หมู่ที่ 5 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด มีน้้าอุปโภค มีน้้าอุปโภค

บริโภค บริโภค
ทกุครัวเรือน อย่างเพยีงพอ

๒๓ โครงการซ่อมแซมถนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 479,600 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 361,900 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคุลก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 241,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 84,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายซอยสมบรูณ์ หมู่ที่ 10 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

27 โครงการขุดลอกหว้ยนาแซะ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า รายละเอียดตามแบบ 11,700 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ 10 อุปโภค - บริโภคที่สะอาด ที่ อบต. ก้าหนด มีน้้าอุปโภค มีน้้าอุปโภค

และเพยีงพอ บริโภค บริโภค
ทกุครัวเรือน อย่างเพยีงพอ

งบประมาณและทีผ่่านมา

55



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 101,600 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องเพลียก - หลังเขา ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก
สายใน หมู่ที่ 11 ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 239,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

30 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ 123,500 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายบอ่น้้า หมู่ที่ 13 ใหก้ับประชาชน ที่ อบต. ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนถนนกวา้ง 6.00 เมตร 1,019,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
พาราแอสฟลัทติฺกคอนกรีต ใหก้ับประชาชน ยาว 280 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 หนา 0.05 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

(รายละเอียดตามแบบแปลน ทรัพย์สิน
ทีอ่บต.ก้าหนด)

๓๒ โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์ เพื่อส้ารวจข้อมูลสัตวแ์ละ จ้านวนประชากรสุนัข 3,564 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน สัตวป์ลอดโรค กองช่าง
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการ แมวจากการส้ารวจ สุนัข/แมว คนปลอดภยั

สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั ของ อบต. จากโรคพษิ
สุนัขบา้ สุนัขบา้

33 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อด้าเนินการฉีดวคัซีน จ้านวนประชากรสุนัข 35,640 52,000 92,070 100,000 120,000 สุนัข/แมว สัตวป์ลอดโรค กองช่าง
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิ แมวที่จะได้รับวคัซีน ได้รับวคัซีน คนปลอดภยั

สุนัขบา้ใหก้ับสุนัข/แมว จากโรคพษิ
สุนัขบา้

57

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร เพื่อพฒันา อสม. ใหม้ีความรู้ อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้น 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 อสม.ทกุคนมี อสม.มีความรู้ สนง.ปลัด
สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บา้น ความเข้าใจในบาบาท โอกาสเรียนรู้

การเปน็ผู้น้าการเปล่ียนแปลง วธิทีี่หลากหลาย
สุขภาพในชุมชน รูปแบบ

35 โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ เพื่อใหร้าษฎรมีความรู้ หมู่บา้นละ 20,000  บาท - 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนทกุ ประชาชน สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับการปอ้งกัน จ้านวน  13 หมู่บา้น ครัวเรือน มีสุขภาพ

และรู้จักวธิกีารรักษาพยาบาล ร่างกายที่
แบบปจัจุบนัและรู้จักวธิี สามารถต่อสู้
ติดต่อกบัหน่วยราชการ กบังานหนัก

ในการประกอบ
อาชีพได้

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการขุดลอกหว้ยโคลน เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละเอียดตามแบบแปลน 1,362,000 ประชาชนมีน้้า ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่ 7 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด อุปโภค บริโภค มีน้้าอุปโภค

เพยีงพอ บริโภค และ
เพือ่การเกษตร

อยา่งเพยีงพอ

๓๗ โครงการขุดลอกหว้ยโคลน เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละเอียดตามแบบแปลน 227,000 ประชาชนมีน้้า ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 9 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด อุปโภค บริโภค มีน้้าอุปโภค

เพยีงพอ บริโภค และ

เพือ่การเกษตร

อยา่งเพยีงพอ
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ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง ๖  เมตร ๒,๒๓๒,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง

สายหลังเขา หมู่ที่ ๒ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๖๐๐ เมตร ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง ๕  เมตร ๓,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายคณฑี -  เขาปนู หมู่ที่ ๓ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง ๕ เมตร ๔,๐๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ้งฟา้ หมู่ที่ ๓ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

60



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 350 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 4 เมตร 800,000    ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายในวง  หมู่ที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องแรด 2 หมู่ที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  4  เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายวงัลึก หมู่ที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 350  เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ลาดยาง Asphaltic สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก
Concrete  สาย ร. 5 ในชีวิตและ รวดเร็ว
หมู่ที่ 10 ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  4  เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ซอยราษฎรพฒันา 3 หมู่ที่ 11 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 500 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายเขายอ - เขาขี้นก สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก
หมู่ที่ 12 หนา  0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก
หมู่ที่ 13 หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายอีแพะ หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายคลองช่อง หมู่ที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างฝายขะลอน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค กวา้ง 10 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
คลองส้านแดง หมู่ที่ 9 บริโภคที่สะอาดและเพยีงพอ ยาว 20 เมตร มีน้้าอุปโภค อุปโภค บริโภค

บริโภค อย่างเพยีงพอ
 ทกุครัวเรือน

๑๗ โครงการขุดสระหว้ยเกรียบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค กวา้ง 4 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
หมู่ที่ 10 บริโภคที่สะอาดและเพยีงพอ ยาว 400 เมตร มีน้้าอุปโภค อุปโภค บริโภค

บริโภค อย่างเพยีงพอ
 ทกุครัวเรือน

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง  5.00 เมตร 1,986,700 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

65



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง 5 เมตร 943,800 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สาย ร.5 หมู่ที่ 10 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 300 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง 5 เมตร 2,633,700 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 900 เมตร ความปลอดภัย สะดวก
สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6 หนา 0.05 เมตร ในชีวิตและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง 4 เมตร 184,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายบา้นบน หมู่ที่ 5 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 1,100 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง 5 เมตร 437,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

สายช่องไทร หมู่ที่ 7 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 3,500 เมตร ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

23 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ กวา้ง 5 เมตร 188,900 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายแพรกหมาก หมู่ที่ 7 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ยาว 1,800 เมตร ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 310,600 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหนิปดิ หมู่ที่ 7 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 192,900 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

สายส้านแดง หมู่ที่ 9 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

26 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 117,500 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหว้ยลึก หมู่ที่ 10 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ความปลอดภัย สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒๗ โครงการซ่อมแซมทอ่ระบาย เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 34,500 ประชาชนลด น้้าไม่ทว่มขัง กองช่าง
น้้าถนนสายเขาเซ๊ยะ หมู่ที่ 13 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ปัญหาน้้าท่วมขัง เส้นทาง

การจราจรและ
บา้นเรือนประชาชน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 107,800 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ถนนสายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ความปลอดภัย สะดวก
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อแก้ไขปญัหาความ รายละอียดตามแบบแปลน 734,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายประชาร่วมท้า หมู่ที่ 4 เดือดร้อนใหก้ับประชาชน ที่ อบต.ก้าหนด ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวิตและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน
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ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 520,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายนวลเกษม หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 185 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการยกระดับถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 330,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายเขาปนู-นาปรือ หมู่ที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 75 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง   5  เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายคณฑี - เขาปนู หมู่ที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 230 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2553

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเทลาน คสล. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เทลาน คสล. 900,000 มีสถานที่ ประชาชน กองช่าง
หน้าศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนมสีถานที่ออก จ้านวน 599.25 ส้าหรับท้า มีสถานที่
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า ก้าลังกาย และท้ากจิกรรม ตร.ม. และก่อสร้าง กิจกรรม ส้าหรับ
หมู่ที่ 4 รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ รางระบายน้้า คสล. เพยีงพอ ท้ากิจกรรม

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายในวาง  หมู่ที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 770,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องแรด 1 หมู่ที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 275 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

71

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายอีแพะ หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายบางงูร้าย หมู่ที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายส้านแดง หมู่ที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา

72



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายนายเยื้อง หมู่ที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายราฏร์พฒันา ซอย 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห ์ สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 12 หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

73

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 765,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 13 หนา 0.15 เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังกาย ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,200,000 ประชาชน ตอบสนอง กองช่าง
พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และเสริมสร้างสุขภาพ ยาว 480 เมตร มีสุขภาพ ความต้องการ
สนามกีฬา อบต.บา้นนา อนามัยใหแ้ก่เด็กและเยาวชน หนา 0.05 เมตร อนามัยที่ดี และพฒันา
หมู่ที่ 5 ประชาชน คุณภาพชีวติ

ที่มีความปลอดภัย

๑๕ โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง ติดต้ังไฟส่องสวา่ง 80,000 80,000 80,000 มีแสงสวา่ง ประชาชน กองช่าง
หมู่บา้นละ 5 จุด และได้รับความปลอดภยั บริเวณจุดเส่ียง ได้รับความ

และอันตราย ปลอดภยั
 

74

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 3.00 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 520,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
เลียบวดัเขาปนู หมู่ที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหนองคล้า หมู่ที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

75



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 6 เมตร  4,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต สายนาปรือ-คณฑี สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 4 ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหนองหอย - ทุ่งตาปลี หมู่ที่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๖ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 650,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายริมคลองหว้ยตาหนู หมู่ที่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว

งบประมาณและทีผ่่านมา

76



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องไทร ซอย 3 หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายส้วนอุทศิ หมู่ที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องนนทรี เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๕  เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
หมู่ที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๕๐๐  เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

77

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหว้ยสะบา้ 2 หมู่ที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องเพลียก - หลังเขา หมู่ที่ 11 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขายอ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
หมู่ที่ 12 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 ตอน 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อจัดหาโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง ชุดไฟโซล่าเซลล์ 100,000 100,000 ช่วยลดอุบติั ประชาชนได้รับ กองช่าง
โซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์พร้อมติดต้ัง ในการใช้รถ ความปลอดภยั

ใช้ถนน ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

๑๕ โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแบบแปลน 20,000,000 รองรับพนักงาน ประชาชนได้รับ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นนา และอ้านวยความสะดวก ที่ อบต. ก้าหนด และประชาชน ความสะดวก

แก่ราษฎร์ผู้มาติดต่อราชการ ที่มาติดต่อราชการ

เพิ่มมากขึ้น
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายศิริร่วมใจ ซอย 1 หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 100 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 15 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ศาลาประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 30 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 6 เมตร 4,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายคณฑี - นาปรือ หมู่ที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายหนองชุมเหด็ ตอนปลาย หมู่ที่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๕ โครงการขุดลอกเชื่อนตาแรมตอนบน เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขนาดกวา้ง 20 เมตร 800,000 ประชาชนมีน้้า ประชาชน กองช่าง
พร้อมก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ 5 อุปโภค บริโภค ยาว 200 เมตร เพยีงพอ มีน้้าอุปโภค

บริโภค

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องแรด 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว

81

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายราษฎร์ร่วมพฒันา หมู่ที่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ยาว 4 เมตร 320,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ซอยตลาดนัด หมู่ที่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กวา้ง  ๕  เมตร 4,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สาย ร. 5 หมู่ที่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๕๐๐  เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา

82



ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
ซอยหว้ยลึก หมู่ที่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายช่องเพลียก - หลังเขา ซอย 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ 11 ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห ์หมู่ที่ 12 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐๒

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
     ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ถนนกวา้ง 5 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม กองช่าง
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร ความปลอดภยั สะดวก

ในชีวติและ รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการขุดสระตาอ้อ หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ขนาดกวา้ง 15 เมตร 500,000 ประชาชนมีน้้า ประชาชน กองช่าง
อุปโภค บริโภค ยาว 100 เมตร เพยีงพอ มีน้้าอุปโภค

บริโภค
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพทเุรียน อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร เกษตรกรมี สนง.ปลัด
ทเุรียนเกษตรเปา้หมาย และเสริมรายได้เกษตรกรมากขึ้นปลูกทเุรียน หมู่ที่ 6,11, รายได้เพิ่มขึ้น
หมู่ที่ 1-13 12

๒ โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อใหช้ีวติและความเปน็อยู่ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้ สนง.ปลัด
คุณภาพปาล์มน้้ามันเกษตรกร ของประชาชนดีขึ้น การปลูกปาล์มน้้ามัน หมู่ที่ 2,3 เพิ่มขึ้นและเพิ่ม
หมู่ที่ 1-13 4,5 ผลผลิตใหม้ากขึ้น

๓ โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อใหช้ีวติและความเปน็อยู่ อบรมใหค้วมรู้เกี่ยวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้ สนง.ปลัด
กล้วยหอมพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๑๑ ของประชาชนที่ดีขึ้น การท้าปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 6,11 เพิ่มขึ้น และเพิ่ม

ผลผลิตใหม้ากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

85

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้ สนง.ปลัด
เกษตรกร หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๓ ลดต้นทนุในการผลิต การท้าปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 5,7, เพิ่มขั้นและ

8,9,13 เพิ่มผลผลิต
ใหม้ากขึ้น

๕ โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อเปน็การสนับสนุน เพิ่มศักยภาพใหก้ับกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีความ สนง.ปลัด
กลุ่มฝึกอาชีพสตรีบา้นนาแซะ กลุ่มอาชีพสตรี ฝึกอาชีพ ศึกษาดูงาน หมู่ที่ 10 เข้มแข็ง และมี
หมู่ที่ ๑๐  ต้าบลบา้นนา รายได้

๖ สนับสนุนกองทนุสวสัดิการชุมชนเพื่อเปน็การสร้างศักยภาพ สนับสนุนกองทนุใหก้ับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทนุ หมู่บา้นและชุมชน สนง.ปลัด
หมู่ที่ ๑-๑๓ เข้มแข็งของหมู่บา้น กองทนุหมู่บา้น สวสัดิการ มีเงินทนุสวสัดิการ

และชุมชน ชุมชน เพยีงพอ
หมู่ที่ 1-13

86
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการจัดต้ังชมรมคนพกิาร เพื่อจัดต้ังชมรม ซ่ึงเปน็การ คนพกิาร ๑ ชมรม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จดัต้ังชมรม คนพกิารและองค์กร สนง.ปลัด
ต้าบลบา้นนา ค้นหาคนพกิารที่มีศักยภาพ คนพิการต้าบล ด้านคนพกิารใหม้ี

ในการท้างานโดยคนพกิาร บ้านนา จ้านวน ศักยภาพและ
เพื่อคนพกิาร ผู้พกิารท้ากิจกรรม ๑ ชมรม ความเข้มแข็ง
ร่วมกัน

๘ โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพื่อจัดต้ังศูนย์การบริหารทั่วไป ศูนย์คนพกิาร จ้านวน ๑ ศูนย์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มศูีนย์บริการ คนพกิารลดความ สนง.ปลัด
คนพกิารทั่วไป ต้าบลบา้นนา ซ่ึงเปน็ศูนย์ใหค้วามรู้ อ้านวย ทั่วไปต้าบล เหล่ือมล้้าและ

ความสะดวกใหค้นพกิารและ บา้นนา ส่งเสริมใหค้นพกิาร

ญาติสามารถเขา้ถงึการบริการที่ สามารถเข้าถึงสิทธิ

ใกล้บา้น สามารถลดขั้นตอนและ ได้มากขึ้น

ค่าใช้จ่าย

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอบรม อถล. เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ หมูบ่้านละ  ๕  คน - 20,000 20,000 20,000 20,000 เกดิเครือข่าย อถล.มีความเข้าใจ สนง.ปลัด

อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก จ้านวน  ๖๕  คน ในการท้างาน ในบทบาทหน้าที่
ใหม้ีความรู้และเข้าใจเร่ืองขยะ มากขึ้น

10 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกชยะ จ้านวน 13 หมู่บา้น - 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการ ขยะมีการคัดแยก สนง.ปลัด
ต้นทาง คัดแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการ

ต้นทาง ก้าจัดขยะ

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกลุ่มอาชีพ กลุ่มเปา้หมาย  - 20,000 20,000 20,000 20,000 เกดิกลุ่มอาชีพ สามารถน้าขยะ สนง.ปลัด
ประดิษฐ์ส่ิงของจากขยะ จ้านวน 30 คน มาเปน็สินค้า

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการอบรมกฏหมาย เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้ กลุ่มเปา้หมาย  65  คน - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประฃาฃนมี มีความรู้มากขึ้น สนง.ปลัด
ประชาชนทั่วไป เร่ืองกฎหมายแกป่ระฃาชน ความรู้เร่ือง

กฎหมาย

13 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมการปอ้งกันโรคเอดส์ กลุ่มนักเรียน  - 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความเข้าใจ มีความเข้าใจ สนง.ปลัด
โรคเอดส์ จ้านวน 50 คน และรู้จัก และวธิปีอ้งกัน

ปอ้งกัน

14  โครงการวยัรุ่น วยัใส อบรมใหค้วามรู้ใหก้ับกลุ่ม กลุ่มวยัรุ่น ต้าบลบา้นนา - 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กมีความรู้ เด็กมีความรู้ สนง.ปลัด
หา่งไกล ยาเสพติด วยัรุ่น ความเข้าใจ ความเข้าใจ

 ในการด้าเนินชีวติ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 1 จังหวดั 1 ถนนเฉลิม เพื่อเทดิพระเกียรติ ร.10 เกิด 1 จังหวดั 1 ถนนเฉลิม - 20,000 20,000 20,000 20,000 ถนนสะอาด  มีถนน สนง.ปลัด
พระเกียรติ พระเกียรติ ปราศจากขยะ สวยงาม

ในต้าบลบา้นนา

15 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการรวมพลัง หมู่บา้นละ 1 คน รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกดิเครือข่าย มีการพฒันา สนง.ปลัด
คนชรา ผู้พกิาร จากทกุภาคส่วนของสังคม 13 คน ตัวแทนจาก ในการท้างาน คุณภาพชีวติ
และผู้ด้อยโอกาส ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ ของภาคส่วน คนพกิารอย่าง

ใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เปน็คณะท้างาน สังคม เพื่อ ยั่งยืน
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ช่วยเหลือคน

ของคนพกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ พกิาร

ผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกัน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ สงเคระหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,00012,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี สนง.ปลัด
ผู้สูงอายุ ครบ ๖๐ ป ีใหไ้ด้รับเบี้ยยังชีพ หมู่ที่ คุณภาพชีวติและ

1-13 ความเปน็อยู่
ที่ดีขึ้น

๒ โครงการจัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิารใหม้ี สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,200,000 2,200,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คนพกิาร ผู้สูงอายุมีคุณภาพ สนง.ปลัด
คนพกิาร ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น หมู่ที่ ชีวติและความ

1-13 เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

๓ โครงการจัดสวสัดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ใหม้ี สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ สนง.ปลัด
ผู้ปว่ยเอดส์ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ผู้ปว่ยเอดส์ หมู่ที่ มีคุณภาพ

1-13 ชีวติและ
ความเปน็อยู่

ที่ดีขึ้น
91
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะ จ้านวนครู ศพด.ทกุคน ตาม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 12,000 12,000 12,000 ครู ศพด. บคุลากรมีความรู้ ศพด.
หลักสูตรที่ส่งครูเข้าอบรม ทกุคน มีทกัษะในการ อบต.บา้นนา
ศพด. อบต.บา้นนา และ ปฏบิติังานใหม้ี ศพด.
ศพด.บา้นทา่มะปริง ประสิทธภิาพ บ้านทะมะปริง

ยิ่งขึ้น 

๒ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ปฐมนิเทศผู้ปกครองจ้านวน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.
นักเรียน ในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ๑ คร้ัง ก่อนปดิภาคเรียน นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ อบต.บา้นนา

ร่วมกัน ทกุคน ในการส่เงสริม ศพด.
การพัฒนาการเด็ก บา้นทะมะปริง

และการจัดการเรียน

การสอนของ

ศพด.ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อ ศพด.

92
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการสายใยรักในครอบครัว เพื่อสายสัมพนัธค์รอบครัว - เด็กนักเรียน ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 10,000 10,000 เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียน ครูผู้ดูแล ศพด.
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบอุ่นในครอบครัว-ศูนย์พฒันา - ครูผู้ดูแลเด็ก ชีวติดีขึ้น เด็ก ผู้ปกครอง ได้ท้า อบต.บา้นนา

เด็กเล็ก - ผู้ปกครอง กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ศพด.
บา้นทา่มะปริง

๔ โครงการคุณธรรมน้าวชิาชีพ เพื่อพฒันาครูใหม้ีคุณธรรม ครู ศพด. ทกุคน เข้ารับการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 12,000 12,000 12,000 เด็กมีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม ศพด.
จริยธรรม และปฏบิติัตน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชีวติดีขึ้น จริยธรรมและปฏิบัติ อบต.บา้นนา
เปน็แบบอย่างที่ดี จรรยาบรรณ วชิาชีพครู ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศพด.

บา้นทา่มะปริง

๕ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพฒันาการของ จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอน ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ - เด็กมคีวามพร้อม ศพด.
เด็กก่อนวยัเรียนใหม้ีความ ส้าหรับเด็ก ๑๐๐-120 คน ชีวติดีขึ้น และพฒันาการสมวัย อบต.บา้นนา
พร้อมกอ่นเขา้สู่การศึกษา คนละ ๑,๗๐๐ บาท -นกัเรียนมวีัสดุ ศพด.
ภาคบงัคับ อปุกรณ์เพยีงพอ บา้นทา่มะปริง

ส้าหรับการเรียน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
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ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖                                                                    เพื่อใหเ้ด็กได้ก้าวหน้า รายละเอยีดตามโครงการของ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ นักเรียนได้รับ ศพด.
ทนัเหตุการณ์และการด้าเนิน ศพด. อบต.บา้นนา ชีวติดีขึ้น ประสบการณ์ใหม่ อบต.บา้นนา
งานของรัฐบาล ศพด.บา้นทา่มะปริง และก้าวทนัโลก ศพด.

บา้นทา่มะปริง

7 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเ้ด็กได้ก้าวหน้า รายละเอียดตามโครงการของ - - 200,000 200,000 200,000 เด็กมีคุณภาพ นักเรียนได้รับ ศพด.
ทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV ทนัเหตุการณ์และการด้าเนินงาน ศพด.อบต.บ้านนา ชีวติดีขึ้น ประสบการณ์ อบต.บา้นนา

ของรัฐบาลโดยการเรียนรู้ ศพด.บ้านท่ามะหริง ใหม่และก้าว ศพด.
ระบบทางไกล ทนัโลก บา้นทา่มะปริง

๘ โครงการผลิตส่ือการเรียน เพื่อจัดท้าส่ือการเรียน รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ สามารถน้าส่ือไปใช้ ศพด.
การสอน การสอนใหเ้หมาะสมและ ศพด. อบต.บา้นนา ชีวติดีขึ้น ในกจิกรรมการเรียน อบต.บา้นนา

กระตุ้นการเรียนของเด็ก ศพด.บา้นทา่มะปริง การสอนเพื่อส่งเสริม ศพด.
ใหเ้ด็กเกิดความสนใจและมี พฒันาเด็กทั้ง ๔ ด้าน บา้นทา่มะปริง
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ภาษา เพื่อใหน้ักเรียนสามารถพดู ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ นักเรียนสามารถ ศพด.
ครูสอนภาษาอังกฤษ อังกฤษจากเจ้าของภาษาและ ภาษาอังกฤษได้ ชีวติดีขึ้น พดูภาษาอังกฤษได้ อบต.บา้นนา

สามารถพดูภาษาอังกฤษได้ ศพด.
บา้นทา่มะปริง

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมไหวค้รู เพื่อใหเ้ด็กได้รู้จัก และเหน็ เด็กนักเรียนทกุคนได้ร่วม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้รับ ศพด.
ความส้าคัญของพธิไีหวค้รู กิจกรรมในพธิไีหวค้รู ชีวติดีขึ้น ประสบการณ์ อบต.บา้นนา

โดยตรงในพธิี ศพด.
ไหวค้รู บา้นทา่มะปริง

๑๑ โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อใหเ้ด็กได้เกิดความ รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้รับ ศพด.
ภาคภมูิใจในการเรียน ศพด. อบต.บา้นนา ชีวติดีขึ้น วฒิุบตัร อบต.บา้นนา

ศพด.บา้นทา่มะปริง ศพด.
บา้นทา่มะปริง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหบ้ริเวณศูนย์พฒันา จ้านวน ๑ คร้ัง/ปี ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ บริเวณศูนย์พฒันา ศพด.
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหส้วยงาม ร่มร่ืน ชีวติดีขึ้น เด็กเล็ก มีความ อบต.บา้นนา

ร่มร่ืน สวยงาม ศพด.
สะอาดตา น่าอยู่ บา้นทา่มะปริง

๑๓ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณค่า นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาวง - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กทกุคน เด็กนักเรียน สนง.ปลัด
ส้าหรับโครงการอาหาร ทางโภชนาการในแต่ละวนั โรงเรียนบา้นทา่มะปริง ได้รับประทาน ในโรงเรียนทกุคน
กลางวนัของเด็กนักเรียน ใหแ้ก่เด็กนักเรียน จ้านวน 300 คน ๆ ละ อาหารกลางวนั ได้รับสารอาหาร

20 บาท จ้านวน 200 วนั ครบทกุคน ครบ 5 หมู่

๑๔ โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ เด็กนักเรียนทกุคนได้เรียนรู้ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้ ศพด.
ตรงจากการทศันศึกษานอก จากประสบการณ์จริงที่ ชีวติดีขึ้น เรียนรู้จาก อบต.บา้นนา
สถานที่ เหมาะสมกับวยั ประสบการณ์จริง ศพด.

บา้นทา่มะปริง
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๑๕ โครงการวนัเด็ก เพื่อใหเ้ด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกรายละเอียดตามโครงการของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กทกุคน เด็กเกิดความ ศพด.
และส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสามัคคีศพด.อบต.บา้นนา กล้าแสดงออก ภาคภมูิใจและ อบต.บา้นนา

ศพด.บา้นทา่มะปริง รู้จักคุณค่าของ ศพด.
ตนเอง บา้นทา่มะปริง

๑๖ โครงการกีฬาอนุบาล เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กได้มีสุขภาพที่ ศพด.
แข็งแรง แสดงออกด้วยการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน ชีวติดีขึ้น แข็งแรง สมบรูณ์ อบต.บา้นนา
เล่นกีฬา ๑ คร้ัง/ปี เข้ากับเพื่อนได้ ศพด.

ดียิ่งขึ้น บา้นทา่มะปริง
๑๗ โครงการสนับสนุน เพื่อจัดอาหารที่มีคุณค่าทาง เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ 672,000 672,000 672,000 เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนใน ศพด.

อาหารกลางวนั โภชนาการในแต่ละวนัใหแ้ก่ เด็กเล็ก จ้านวน ๑2๐ คน ชีวติดีขึ้น ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.บา้นนา
เด็กนักเรียน คนละ ๒๐ บาท  จ้านวน ทกุคน ได้รับ ศพด.

๒๘๐  วนั สารอาหารครบ บา้นทา่มะปริง
๕ หมู่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพื่อจัดอาหารเสริม (นม) นกัเรียนจ้านวน 420 คน ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ 268,800 268,800 268,800 เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนศูนย์ สนง.ปลัด

(นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการใน  - ศพด อบต.บา้นนา ชีวติดีขึ้น พัฒนาเด็กเล็ก

แต่ละวนัใหแ้ก่เด็กนักเรียน  - ศพด.บา้นทา่มะปริง ทุกคนได้รับอาหาร

 - ร.ร.บ้านเขาวง,ร.ร.บ้านท่ามะปริง เสริม(นม)

๑๙ โครงการ ๕ ส เพื่อความเปน็ระเบยีบ เรียบร้อย เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกนั ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ จัดเกบ็เอกสาร ศพด.

ปลอดภยั ส้าหรับเด็กนักเรียน ท้าความสะอาดหอ้งเรียน ชีวติดีขึ้น เปน็ระบบ และ อบต.บา้นนา

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย เปน็ระเบยีบ ศพด.

เรียบร้อย บา้นทา่มะปริง

๒๐ โครงการจัดการศึกษา เพื่อจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนทุกคนใน ๑๓๕,๖๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็ก 3-5 ปี เด็ก 3-5 ปี ศพด.

ส้าหรับ ศพด. อุปกรณ์การเรียน ศพด.อบต.บ้านนา ได้รับการจัด ได้รับการจัด อบต.บา้นนา

เคร่ืองแบบผู้เรียน ศพด.บ้านท่ามะปริง การศึกษา การศึกษาทกุคน ศพด.

กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน บา้นทา่มะปริง
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการก่อสร้างหอ้งน้้า ศพด. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ รายละเอยดตามโครงการของ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมี เด็กนกัเรียนได้รับ ศพด.

อบต.บา้นนา ความสะดวกในการเข้าหอ้งน้้า ศพด. อบต.บา้นนา หอ้งน้้า ความสะดวกในการ อบต.บา้นนา

เพยีงพอ เข้าหอ้งน้้า

๒๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสถานที่เรียนรายละเอียดตามโครงการของ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมี เด็กนกัเรียนมสีถาน ศพด.

ศพด. อบต.บา้นนา ที่สะดวก สบาย และเพิ่ม ศพด. อบต.บา้นนา สถานที่เรียน ที่เรียนอย่างเพยีงพอ อบต.บา้นนา

ศักยภาพในการเรียน การสอน เพยีงพอ

มากยิ่งขึ้น

๒๓ โครงการจัดหาสนามเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีการ รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียน เด็กมีพัฒนาการด้าน ศพด.

กลางแจ้ง พฒันาด้านร่างกาย และด้าน ศพด.บา้นทา่มะปริง มีพฒันาการ ร่างกายและด้านอื่น ๆ ทา่มะปริง

อื่น ๆ และท้าใหร่้างกายแข็งแรง ตามวยั และมีร่างกายที่

แข็งแรง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการจัดหาสนามเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีการ รายละเอยีดตามโครงการของ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียน เด็กมีพัฒนาการด้าน ศพด.

กลางแจ้ง พฒันาด้านร่างกาย และด้าน ศพด.บา้นทา่มะปริง มีพฒันาการ ร่างกายและด้านอื่น ๆ ทา่มะปริง

อื่น ๆ และท้าใหร่้างกายแข็งแรง ตามวยั และมีร่างกายที่

แข็งแรง

25 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการได้ร่วม รายละเอียดตามโครงการของ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ศพด. 

บริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แสดงความคิดเหน็ พจิารณา ศพด. อบต.บา้นนา ได้แสดงความ ศพด. ได้ประชุม อบต.บา้นนา

การบริหารจัดการ ศพด. ศพด. บา้นทา่มะปริง ความคิดเหน็ พิจารณา การบริหาร ศพด. 

ร่วมกัน จัดการ บา้นทา่มะปริง
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ โครงการพฒันาหลักสูตร เพื่อพฒันาหลักสูตรปฐมวยั รายละเอียดตามโครงการของ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ หลักสูตร ศพด. มกีารจัด ศพด. 

สถานศึกษา ของ ศพด. ใหเ้หมาะสมกับวยั ศพด. อบต.บา้นนา สอดคล้องกับ ประสบการณ์ อบต.บา้นนา

เรียน และความต้องการของ ศพด.บา้นทา่มะปริง ความต้องการ การเรียนรู้ที่เหมาะสม ศพด. 

ทอ้งถิ่น ของผู้เรียน สองคล้องกบัความ บา้นทา่มะปริง

ต้องการของผู้เรียน

และทอ้งถิ่น

27 โครงการติดตามการด้าเนินงาน เพื่อติดตามผลการด้าเนินงาน รายละเอยีดตามโครงการของ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ติดตามการด้าเนินงาน ศพด.

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด. อบต.บา้นนา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กอบต.บา้นนา

ศพด.บา้นทา่มะปริง ศพด.

บา้นทา่มะปริง
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ โครงการจัดกิจกรรมวนัส้าคัญ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวนัส้าคัญ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู เด็กนัเรียน และ ศพด.

ทางศาสนา พระพทุธศาสนาและใหเ้ด็ก ทางศาสนา ผู้ปกครอง มีความ อบต.บา้นนา

ได้เรียนรู้ถึงความส้าคัญของ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก ศพด.

ทางศาสนา และเพื่อใหผู้้ปกครอง ขึ้น บา้นทา่มะปริง

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้มี

โอกาสท้ากิจกรรมร่วมกัน

29 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีความรู้ นกัเรียนได้ใช้สิทธิใ์นการเลือก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีความรู้ ศพด.

ประชาธปิไตยในศูนย์พฒันา เกี่ยวกับการปกครองระบอบ ตัวแทนในระดับศูนย์พฒันา เกี่ยวกับการปกครอง อบต.บา้นนา

เด็กเล็ก ประชาธปิไตย อันมี เด็กเล็ก ในระบอบ ศพด.

พระมหากษตัริย์เปน็ประมุข ประชาธิปไตย บา้นทา่มะปริง
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ โครงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้แสดง รายละเอียดตามโครงการของ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้ร่วม ศพด.

วนัลอยกรทง ออกทางการแสดง ศพด. อบต.บา้นนา กิจกรรม อบต.บา้นนา

ศพด. บา้นทา่มะปริง วนัลอยกระทง ศพด.

บา้นทา่มะปริง

31 โครงการด้าเนินงานตาม เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรู้ใหม่ เด็กได้รับความรู้ใหม ่ๆ จาก 100,000 100,000 100,000 เด็ได้รับความรู้ ศพด.

นโยบบายของรัฐบาล และด้าเนินการนโยบายของ ภายนอกและด้าเนนิการตาม ใหม ่ๆ จาก อบต.บา้นนา

รัฐบาล นโยบายของรัฐบาล ภายนอก ศพด.

และด้าเนนิการ บา้นทา่มะปริง

ตามนโยบายรัฐบาล
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติั เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปญัหา สามารถแก้ไข สนง.ปลัด

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาเสพติด ปญัหายาเสพติด

อ้าเภอเมือง/จังหวดั เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของศูนย์ ในพื้นที่

2 โครงการแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปญัหา สามารถปอ้งกัน สนง.ปลัด

ของโรคเอดส์ โรคเอดส์ใหแ้ก่ประชาชน โรคติดต่อ การแพร่ระบาด

ต้าบลบา้นนา ในพื้นที่ ของโรคเอดส์ได้

3 โครงการคัดกรอง เบาหวาน เพอืใหก้ลุ่มเส่ียงมีคุณภาพ กลุ่มเส่ียงในเขตพื้นที่ต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ชีวติที่ดีทั้ง สนง.ปลัด

ความดัน ไขมัน หมู่ที่  1-13 ชีวติที่ดีทั้งกายและใจ มีคุณภาพ ร่างกายและ

ชีวติดีขึ้น จิตใจ
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการพน่ยายุงแก่ปพูรม เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด หมู่ที่ 1-13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดการแพร่ ปอ้งกันการ สนง.ปลัด

หมู่ที1่-13 ของโรคเข้เลือดออก/ ระบาดไข้ แพร่ระบาด

ไข้มาเลเรีย เลือดออก ไข้เลือดออก

5 โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร เพื่อพฒันา อสม. ใหม้ีความรู้ อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้น 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 อสม.ทกุคน อสม.มีความรู้ สนง.ปลัด

สาธารณสุขมูลฐานประจ้า ความเข้าใจในบทบาท มีโอกาส ทกัษะทางวชิาการ

หมู่บา้น การเปน็ผู้น้า เรียนรู้ เพิ่มขึ้น

6 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อเพิ่มทกัษะ ความรู้ อสม./ผู้น้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม./ผู้น้า อสม./ผู้น้า สนง.ปลัด

และแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับ ใหก้ับผู้น้าต้าบลบา้นนา จ้านวน 13 หมู่บา้น มีโอกาส มีความรู้ทกัษะ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เรียนรู้ ทางวชิาการเพิ่ม
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร เพื่อพฒันา อสม.ใหม้ีความรู้ อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้น 97,500 97,500 97,500 อสม.ทกุคนมี อสม.มีความรู้ สนง.ปลัด

สาธารณสุขมูลฐานประจ้า ความเข้าใจในบทบาท โอกาสเรียนรู้ ทกัษะทางวชิาการ

หมู่บา้น การเปน็ผู้น้าการเปล่ียนแปลง วิธีที่หลากหลาย สาธารณสุข

สุขภาพในชุมชน รูปแบบ สามารถน้าความรู้

8 โครงการตามแนวพระราชด้าริ เพื่อใหร้าษฎรมีความรู้ หมู่บา้นละ 20,000 บาท 260,000 260,000 260,000 ประชาชน ประชาชนมี สนง.ปลัด

ด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับการปอ้งกัน  จ้านวน 13 หมู่บา้น มีความรู้ ความรู้

และรู้จักวธิกีาร รักษา ความเข้า ความเข้าใจ

พยาบาลแบบปจัจุบนัและ ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข

รู้จักวธิติีดต่อกับหน่วยงาน  

ราชการ
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน สังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวน เพื่อส้ารวจข้อมูลสัตวแ์ละขึ้น จ้านวนประชากรสุนัข แมว 7,500 8,000 8,500 จ้านวน สัตวป์ลอดโรค สนง.ปลัด

สัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ ทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตว์ จากการส้ารวจ ของ อบต. สุนขั/แมว คนปลอดภยั

ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก จากโรคพษิ

โรคพษิสุนัขบา้ สุนัขบา้

10 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อด้าเนินการฉีดวคัซีน จ้านวนประชากรสุนัข แมว 75,000 80,000 85,000 สุนัข/แมว สัตวป์ลอดโรค สนง.ปลัด

คนปลอดภยัจากโรคพษิ ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิ ที่จะได้รับวคัซีน ได้รับวคัซีน คนปลอดภยั

สุนัขบา้ สุขนัขบา้ใหก้ับสุนัข/แมว จากโรคพษิ

สุนัขบา้

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงค์ใหค้วามรู้ และ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 13 หมู่บา้น ประชาชนมี สนง.ปลัด
การมีส่วนร่วมในระบอบ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ปลีะ 1 คร้ัง ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธปิไตย มากยิ่งขึ้น การเมือง

การปกครองเพิ่มขึ้น

๒ โครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนหมู่ที่ 1-13 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 13 หมู่บา้น ประชาชนมี สนง.ปลัด
หมู่บา้น ต้าบล มีส่วนร่วมในการบริหาร ส่วนร่วมในการ

งานของต้าบล บริหารงานของ
ต้าบลเพิ่มมากขึ้น

๓ โครงการจัดท้าแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อก้าหนดแนวทางการพฒันา จัดท้าแผนพฒันาหา้ปี 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 13 หมู่บา้น สามารถทราบ สนง.ปลัด
ต้าบลในช่วงหา้ปี แนวทางการพฒันา

ทอ้งถิ่นในช่วง 5 ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนการด้าเนินการ เพื่อใหเ้ปน็ไปตามที่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 200,000 200,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน สามารถด้าเนิน สนง.ปลัด
เลือกต้ังทกุรูปแบบ คณะกรรมการการเลือกต้ัง เลือกต้ังของ อปท. 13 หมู่บา้น การเลือกต้ังใหเ้ปน็

ก้าหนดและส่งเสริมการมี กรณีครบวาระ/ยุบสภา/ ไปตามระเบยีบ
ส่วนร่วมของประชาชน ต้าแหน่งวา่ง กฏหมายของทาง

ราชการ

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั เพื่อใหค้รอบครัวผู้ประสบภยั หมู่ที่ - หมู่ที่ 13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ ครอบครัวผู้ สนง.ปลัด
ต่าง ๆ อัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น รับการ ประสบภยัได้รับ
ภยัแล้ง ฯลฯ ช่วยเหลือ การช่วยเหลือ

เบื้องต้น

6 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อพฒันาและสร้างความ ประชาชนต้าบลบา้นนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 13 หมู่บา้น ประชาชนมีความรู้ สนง.ปลัด
พระราชด้าริและพระราชเสาวนีย์ เข้มแข็งของชุมชน ในลักษณะ จ้านวน 13 หมู่บา้น ความสามารถใน

ใหป้ระชาชนรู้จักการพึ่งพา การช่วยเหลือตนเอง
ตนเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมและทบทวน เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ ฝึกอบรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง อปพร. / ตชต. สนง.ปลัด
เพิ่มประสิทธภิาพ อปพร. อปพร.ในการปฏบิติัหน้าที่ และ ตชต. มีประสิทธภิาพ
และ ตชต. ต้าบลบา้นนา ปลีะ 1 คร้ัง ในการปฏบิติัหน้าที่

ดียิ่งขึ้น

๘ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวติ จัดกิจกรรมต้ังจุดตรวจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ลดจ้านวนการเกิด สนง.ปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ และทรัพย์สินของประชาชน รณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุ อุบติัเหตุในชุมชน

9 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวติ จัดกิจกรรมต้ังจุดตรวจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ลดจ้านวนการเกิด สนง.ปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทรัพย์สินของประชาชน จุดรณรงค์ปอ้งกัน อุบติัเหตุในชุมชน

อุบติัเหตุ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่ออบรมใหค้วามรู้เด็ก เด็กและเยาวชน 30,,000 30,,000 30,,000 30,,000 30,,000 เด็กและ เด็กและเยาวชน สนง.ปลัด
ยาเสพติด และเยาวชนในการเอาชนะ ต้าบลบา้นนา เยาวชน หา่งไกลยาเสพติด

ยาเสพติด ต้าบลบา้นนา

๑๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั เพื่อใหค้รอบครัวผู้ประสบภยั ราษฎรหมู่ที่ 1-13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ครอบครัวผู้ประสบภยั สนง.ปลัด
ต่าง ๆ อัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้รับ ได้รับการเช่วยเหลือ
ภยัแล้ง การช่วยเหลือ เบื้อต้น

เบื้อต้น

12 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนชรา เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการรวมพลัง หมู่บา้นละ 1 คน 50,000 50,000 50,001 50,001 50,002 เกิดเครือข่าย มีการพฒันาคุณภาพ สนง.ปลัด
ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส จากทกุภาคส่วนของสังคม ตัวแทนจากหน่วยงาน ในการท้างาน ชีวติคนพกิารอย่าง

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่าง ๆ เพื่อเปน็คณะ ของภาคส่วน ยั่งยืน
ใหเ้ข้ามามีส่วร่วมในการดูแล ท้างาน สังคม

และส่งเสริมคุณภาพชีวติ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสงเคราะหแ์ละบรรเทา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สนง.ปลัด
สาธารณภยั ที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รับผลกระทบ ต้าบลบา้นนา การช่วยเหลือ

จากสาธารณภยั จากสาธารณภยั เบื้องต้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อปพร. และ ตชต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.และ อปพร. และ ตชต. สนง.ปลัด
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ของ อปพร. และ ตชต. ต้าบลบา้นนาทกุคน ตชต.มี มีศักยภาพในการ
พลเรือน ต้าบลบา้นนา ต้าบลบา้นนา ความรู้ ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปพร. อปพร. และ ตชต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. และ อปพร. และ ตชต. สนง.ปลัด
อาสาสมัครปอ้งกันภยั และ ตชต. ต้าบลบา้นนา ต้าบลบา้นนาทกุคน ตชต. มีความรู้ มีศักยภาพในการ
ฝ่ายพลเรือน เพิ่มขึ้น ปฏบิติังาน

เพิ่มมากขึ้น
๓ โครงการเด็กจมน้้า เพื่อช่วยเหลือและปอ้งกัน เด็กและประชาชน 50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรู้ ผู้เข้าอบรม สนง.ปลัด

การเกิดเด็กจมน้้าในเบื้องต้น ต้าบลบา้นนา เพิ่มขึ้น มีความรู้และ
ศักยภาพมากขึ้น

4 โครงการไฟปา่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ประชาชนต้าบลบา้นนา 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ผู้เข้าอบรม สนง.ปลัด
ส่งเสริม สนับสนุนใหค้วามรู้ มีความรู้ มีความรู้และ
แก้ไขปญัหาไฟปา่ ความเข้าใจ ศักยภาพมากขึ้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกจัดต้ัง อปพร. อบรมใหค้วามรู้กับ อปพร. ประชาชนต้าบลบา้นนา 150,00 150,00 150,00 อปพร. มี อปพร. สนง.ปลัด
มีศักยภาพ ที่มีศักยภาพ

ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเบื้องต้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมดลุและยั่งยื่น
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพรที ่ ๑.๑ แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว

ยทุธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งุที่ยว ปรับปรุงภมูิทศัน์ 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนและ สนง.ปลัด
แหล่งทอ่งเที่ยว หมู่ที่ 1-13 ภายในต้าบลบา้นนา จ้านวน 13 หมู่บา้น มีสวถานที่ นักทอ่งเที่ยว

พกัผ่อน มีสถานที่พกัผ่อน
เพยีงพอ หย่อนใจ

๒ โครงการปลูกต้นไม้ที่ดิน เพื่อความเปน็สถานที่ จ้านวน  1  แหง่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ สนง.ปลัด
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1-13 พกัผ่อนของหมู่บา้น มีสถานที่ พกัผ่อนภายใน

พกัผ่อน

3 โครงการสนับสนุน ส่เงสริม เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว หมู่ที่  1 - 13 5,000 5,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน สามารถพฒันา สนง.ปลัด
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงอนุรักษภ์ายในต้าบล มีสถานที่ แหล่งทอ่งเที่ยว
หมู่ที่ 1 - 13 ทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็ที่สนใจของ

นักทอ่งเที่ยวมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมดลุและยั่งยื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนเต็นท ์- โต๊ะ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน คณะกรรมการหมู่บา้น/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 13 หมู่บา้น การประชุมของ สนง.ปลัด
เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟา้ประจ้า ของคณะกรรมการหมู่บา้น ประชาชนได้รับความ คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 13 และพฒันาระบบการประชุม สะดวก หมู่ที่ 1- 13 หมู่บา้นและประชาชน

ประชาคม เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น หระชาชน หมู่ที่ 1- 13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 13 หมู่บา้น สามารถลดต้นทนุ สนง.ปลัด
การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดต้นทนุการใช้จ่ายใน ในการผลิตและ
หมูท่ี ่1 - 13 การเกษตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในชุมชน
6 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อแก้ไขปญัหาการระบาด หมู่ที่ 1 - 13 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 13 หมู่บา้น ประชาชนได้รับ สนง.ปลัด

ปอ้งกันโรคติดต่อจากแมลง ของแมลงศัตรูพชื ผลผลิตทางการเกษตร
การระบาดของแมลงศัตรูพชื เพิ่มมากขึ้น
หมู่ที่ 1 - 13
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งบประมาณและทีผ่่านมา

       ยุทธศาสตร์การขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว



ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมดลุและยั่งยื่น
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพรที ่ ๑.๑ แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปลูกจิตส้านึกในการ เพื่อสร้างจิตส้านึกในการ จัดฝึกอบรมการสร้างจิตส้านึก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 13 หมู่บา้น ประชาชนมีจิตส้านึก สนง.ปลัด
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการดูแล รักษาทรัพยากร ที่ดีในการอนุรักษ์
และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟ ูอนุรักษดิ์นและน้้า ปลูกหญ้าแฝก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 13 หมู่บา้น ดินและแหล่งน้้า สนง.ปลัด
เฉลิมพระเกียรติฯ ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ มีความอุดมสมบรูณ์

แก้ปญัหาดินเส่ือมโทรม มากขึ้น

๓ โครงการปลูกปา่ชุมชน เพื่อฟื้นฟแูละเพิ่มความ จัดกิจกรรมการปลูกปา่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 13 หมู่บา้น จ้านวนพื้นที่ปา่ สนง.ปลัด
หมู่ที่ 1-13 อุดมสมบรูณ์แก่พื้นที่ปา่ ในวนัส้าคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ ในต้าบลเพิ่มขึ้น

ในต้าบล ต้าบลบา้นนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

      ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมดลุและยั่งยื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการส่งเสริม ปรับปรุง เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพฒันา ต้าบลบา้นนามีสถานที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนและ สนง.ปลัด
พฒันาและฟื้นฟ ูทรัพยากร และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ทอ่งเที่ยวและสถานที่ ต้าบลบา้นนา นักทอ่งเที่ยว มี
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม พกัผ่อนหย่อนใจ สุขภาพ สถานที่พกัผ่อน
แหล่งทอ่งเที่ยว ปรับปรุง อนามัยดีขึ้น หย่อนใจ
ทศันียภาพและการแก้ไข
ปญัหาโลกร้อนในต้าบล

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมใน อบรมใหค้วามรู้ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้ สนง.ปลัด
ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาไฟปา่ การส่งเสริมสนับสนุนปอ้งกัน ในการแก้ไขปญัหาไฟปา่ ต้าบลบา้นนา ความเข้าใจ และ
และหมอกควนั และแก้ไขปญัหาไฟปา่และ และหมอกควนั ต่ืนตัวมากขึ้น

หมอกควนั
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งบประมาณและทีผ่่านมา

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์ที ่6  การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหป้ระชาชนได้อนุรักษ์ ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนในต้าบล สนง.ปลัด
การขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ได้อนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

๒ โครงการจัดกิจกรรมวนัส้าคัญ เพื่อเปน็การแสดงออกถึง วนัที่ 5 ธนัวาคม 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคร้ัง ประชาชนได้ สนง.ปลัด
ต่างๆ ของต้าบลบา้นนา ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั วนัที่ 12 สิงหาคม ที่จัดกิจกรรม แสดงออกถึง

พระมหากษตัริย์ วนัที่ 28 กรกฎาคม ความจงรักภกัดี
วนัที่ 3 มิถยายน 

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบทอดประเพณี จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง ประชาชนได้ สนง.ปลัด
ลอยกระทง และแข่งขัน ลอยกระทงและการแข่งขัน อนุรักษว์ฒันธรรม
เรือยาวต้าบลบา้นนา เรือยาวของต้าบลบา้นนา ประเพณีทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานเนื่องในงานพธิ/ี เพื่อเปน็การแสดงออก จัดกิจกรรมในวนัส้าคัญต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในต้าบล สนง.ปลัด
กิจกรรมทางศาสนาและ และอนุรักษว์ฒันธรรม ได้อนุรักษ์ ได้อนุรักษว์ฒันธรรม
วนัส้าคัญต่าง ๆ ในวนัส้าคัญต่าง ๆ วนัส้าคัญ และวนัส้าคัญต่าง ๆ

ต่าง ๆ 

๕ โครงการแข่งขันกีฬาต้าบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชน/เด็กและเยาวชน 150,000 150,000 150,000 180,000 180,000 เด็กและ เด็กและเยาวชน สนง.ปลัด
ต่อต้านยาเสพติด การออกก้าลังกายและ ต้าบลบา้นนา เยาวชน รู้จักใช้เวลาวา่ง

เสริมสร้างคว มีสุขภาพ ใหเ้กิดประโยชน์
ดีขึ้น หา่งไกลจาก

ยาเสพติด

6 โครงการแข่งขันกีฬาระหวา่งต้าบล เพื่อใหเ้กิดความสามัคดี ผู้น้าทอ้งที่ / ผู้น้าทอ้งถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ เกิดความรัก สนง.ปลัด
ระหวา่งหน่วยงาน ระหวา่งชุมชน/ต้าบล เด็ก ประชาชนได้ท้า เยาวชน ความสามัคคีกัน

กิจกรรมร่วมกัน มีสุขภาพ ระหวา่งชุมชน/ต้าบล
ดีขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
      ยทุธศาสตร์ที ่6  การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
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     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชมุชน และสังคมให้มคีวามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเตรียมทมีนักกีฬา เพื่อใหป้ระชาชนได้อนุรักษ์ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เกิดความรัก ประชาชนได้อนุรักษ์ สนง.ปลัด
เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว งานประเพณีและส้านึก พนักงานส่วนต้าบล/ ความสามัคคี วฒันธรรมงาน
หวัวงั-พนังตัก ในพระมหากรุณาธคุิณ พนักงานจ้างได้เข้าร่วม ในหมู่คณะ ประเพณีและ

ของในหลวง กิจกรรม แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดี

8 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนมี จัดซ้ืออุปกรณ์แจกใหห้มู่บา้น 130,000 130,000 130,000 เด็กและ ประชาชนในหมู่บา้น สนง.ปลัด
ส้าหรับหมู่บา้น อุปกรณ์กีฬาส้าหรับ เยาวชน ได้รู้จักการใช้เวลา

การออกก้าลังกาย มีอุปกรณ์ วา่งใหเ้กิดประโยชน์
กีฬาเพยีงพอ และมีอุปกรณ์ส้าหรับ

ออกก้าลังกาย
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      ยทุธศาสตร์ที ่6  การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน



ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ

ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยว เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น อบรมผู้บริหารทอ้งถิ่น 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร บคุลากรมีความรู้ สนง.ปลัด
กับการปฏบิติังานตามหลัก มีความรู้ความเข้าใจใน สมาชิกสภาทอ้งถิ่น สมาชิกสภา ความเข้าใจเร่ือง
ธรรมาภบิาล เร่ืองหลักธรรมาภบิาล พนักงาน อบต. พนกังาน อบต. หลักธรรมาภบิาล

ทกุคน

๒ โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อสร้างจิตส้านึกต่อต้านการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร บคุลากรเกิดจิตส้านึก สนง.ปลัด
ข้าราชการทางการเมือง และพนักงาน อบต. สมาชิกสภา ที่ดีในการต่อต้าน

พนกังาน อบต. การทจุริต
ทกุคน

3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา - - - ผู้บริหาร บคุลากรเกิดจิตส้านึก สนง.ปลัด
ด้านการต่อต้านการทจุริต ด้านการต่อต้านการทจุริต และพนักงาน อบต. สมาชิกสภา ที่ดีในการต่อต้าน

พนกังาน อบต. การทจุริต
ทกุคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ
ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนส่งเสริมบคุลากร เพื่อพฒันาศักยภาพของ ผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง บคุลากรมี สนง.ปลัด
ทอ้งถิ่นใหเ้ข้ารับการฝึกอบรม บคุลากรทอ้งถิ่นใหม้ี สมาชิกสภา อบต. ที่อบรม ประสิทธภิาพ กองคลัง

ประสิทธภิาพในการ พนักงส่วนต้าบล ในการปฏบิติังาน กองช่าง
ปฏบิติัราชการ พนักงานจ้าง มากยิ่งขึ้น

๕ โครงการก้าหนดประโยชน์ เพื่อสร้างขวญัก้าลังใจ พนักงานส่วนต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 คร้ัง พนักงานส่วนต้าบล สนง.ปลัด
ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ ในการปฏบิติังานใหม้ี พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง กองคลัง

ประสิทธภิาพมากขึ้น มีขวญัและก้าลังใจ กองช่าง
ในการปฏบิติังาน

6 โครงการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาคุณภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง ผู้เข้าร่วมอบรม สนง.ปลัด
ทศันศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร และศักยภาพของคน ผู้น้าชุมชน กลุ่มองค์กร ที่อบรม สัมมนาได้พฒันา กองคลัง
สมาชิกสภา อบต. ผู้น้าชุมชน ในทอ้งถิ่น พนักงานส่วนต้าบล คุณภาพและ กองช่าง
องค์กรต่าง ๆ พนักงานและ และพนักงานจ้าง ศักยภาพของตนเอง
ลูกจ้าง
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ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

      ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ
ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดท้าแผนที่ภาษแีละ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 คร้ัง การจัดเก็บรายได้ กองคลัง
และทะเบยีนทรัพย์สิน ในการจัดเก็บภาษี ทะเบยีนทรัพย์สิน ของต้าบลมี

ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

8 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและเพิ่ม อบรมพฒันา ทศันศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บคุลากร บคุลากรมี สนง.ปลัด
ของบคุลากร อบต.บา้นนา ประสิทธภิาพในการ ดูงาน เสริมสร้างศักยภาพ มีความรู้ ประสิทธภิาพในการ กองคลัง

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น ของบคุลากร อบต. เพิ่มขึ้น ปฏบิติังานมากยิ่งขึ้น กองช่าง

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส้าหรับ พนักงานส่วนต้าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงานส่วน ผู้เข้าร่วมอบรม สนง.ปลัด
ไปราชการ ผู้เดินทางไปปฏบิติังานนอก ต้าบล/พนัก มีความรู้ความสามารถ กองคลัง

ทอ้งที่ เพื่อไม่ใหผู้้เดินทาง งานจา้ง เกี่ยวกับการปฏบิติังาน กองช่าง
เดือดร้อน
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     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ
ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการตรวจสอบ รังวดัแนวเขต เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส้าหรับ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถทราบ ได้รับรู้แนวเขต กองช่าง
ที่ดินสาธารณะภายในต้าบล การรังวดัแนวเขตที่ดิน ต้าบลบา้นนา แนวเขตที่ ที่ดินสาธารณ
บา้นนา สาธารณประโยชน์ ชัดเจน ประโยชน์ถูกต้อง 

และชัดเจนทกุแปลง

๑๑ โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี เพื่อใหม้ีสถานที่ปฏบิติังาน เพื่อพฒันาการบริหารงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ระบบการท้างานของ สนง.ปลัด
สารสนเทศ เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ของ อบต. ใหท้นัสมัยมาก ได้รับความ อบต. มีความ กองคลัง

ยิ่งขึ้น สะดวก สะดวก รวดเร็ว กองช่าง
รวดเร็ว

12 ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ จัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เปน็การแสดง เพื่อเปน็การแสดง สนง.ปลัด
กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จัดซ้ือ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในพธิกีาร ออกถึง ออกถึงความ กองคลัง

กระเช้าดอกไม้ และ วนัส้าคัญต่าง ๆ ความจงรัก จงรักภกัดี กองช่าง
พวงมาลา ภกัดี
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ
ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 วสัดุ การปฏบิติังานของ สนง.ปลัด
มีความคล่องตัว สะดวก ครุภณัฑ์ วสัดุ ครุภณัฑ์ อบต. มีประสิทธภิาพ กองคลัง

รวดเร็ว อุปกรณ์ของส้านักงาน มีความพร้อม มากยิ่งขึ้น กองช่าง
ตามความจ้าเปน็ ส้าหรับปฏบิติั

งาน
๑๔ โครงการก้าหนดประโยชน์ เพื่อสร้างขวญัและก้าลังใจ พนักงานส่วนต้าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พนักงาน พนักงานส่วนต้าบล สนง.ปลัด

ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ ในการปฏบิติังานใหม้ี พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง กองคลัง
ประสิทธภิาพมากขึ้น มีขวญัและ และก้าลังใจใน กองช่าง

ก้าลังใจ การปฏบิติังาน

15 โครงการจัดซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการ จัดซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วสัดุ/อุปกรณ์ มีเคร่ืองมือใน สนง.ปลัด
ที่จ้าเปน็ในการปฏบิติังาน ปฏบิติังานของส้านักงาน ที่จ้าเปน็ของ เพยีงพอ การปฏบิติัราชการ กองคลัง

อบต.บา้นนา ส้าหรับ อย่างเพยีงพอ กองช่าง
ปฏบิติังาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



ผ.๐2

     ยุทธศาสตร์จังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัมนาแบบประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชมุพร การบริหารจัดการ
ยทุธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา 10,000 10,000 10,000 จ้านวน สามารภน้า สนง.ปลัด
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ พนักงานส่วนต้าบล ผู้เข้าร่วม ความรู้ไปใช้ใหเ้กิด

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และ พนักงานจ้างและ โครงการได้รับ ประโยชน์ต่อองค์กร
สามารถน้าไปปฏบิติั ประชาชน ความรู้ และประชาชนได้

ได้ถูกต้อง
๑๗ โครงการรณรงค์และส่งเสริม เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ภายในต้าบล 10,000 10,000 10,000 จ้านวนขยะ ปริมาณขยะในชุมชน สนง.ปลัด

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปญัหามลพษิจากขยะ ที่ลดลง ลดลงและประชาชน
ร้อยละ 2 มีจิตส้านึกในการ

รักษาความสะอาด

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๖,๙๖๔,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete สายเขาวง-นาปรือ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ ๔  เชื่อมถ้้าสิงห ์ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง ในชีวติและ รวดเร็ว
อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร ข้างละ ๑.๕๐ เมตร ทรัพย์สิน

พื้นที่รวม  ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

๒ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ๑,๙๖๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๘๐๐ เมตร  หนา ความปลอดภยั สะดวก
ซอยกรมหลวง-วงัใหม่ หมู่ที่ ๕ ๐.๐๕  เมตร พื้นที่รวม ในชีวติและ รวดเร็ว
ต้าบลบา้นนา  อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร ๔,๘๐๐  ตร.ม. ทรัพย์สิน

๓ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ๙,๒๐๗,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  หนา ความปลอดภยั สะดวก
สายเขาวง-ถ้้าสิงห ์ หมู่ที่ ๖ ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ในชีวติและ รวดเร็ว
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร ๑.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ทรัพย์สิน

๒๔,๐๐๐ ตร.ม.

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา



แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายช่องไทร-วสัิยเหนือ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
หมู่ที่ ๗ ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทรัพย์สิน
จังหวดัชุมพร พื้นที่รวม ๒๖,๔๐๐ ตร.ม.

๕ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๓,๒๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายช่องเพลียก - ควนจ้าปา หมู่ที่ ๑๑ หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อมถ้้าสิงห ์ ต้าบลบา้นนา ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร พื้นที่รวม ๘,๐๐๐ ตร.ม.

๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ๓,๑๓๓,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
สายช่องคราม-ถ้้าสิงห ์หมู่ที่ ๑๒ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ในชีวติและ รวดเร็ว

๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ทรัพย์สิน
๕,๐๐๐ ตร.ม.

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๓,๕๘๑,๖๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete สายช่องเพลียก ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ ๑๑ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เทคี ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขี้นก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๕ เมตร ๔,๙๘๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบา้นนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๖๐๕ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลถ้้าสิงห์ หนา ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๒,๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ถนนสายเขาวง ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๗๕๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ ๖ ต้าบลบา้นนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ต้าบลถ้้าสิงห์ ทรัพย์สิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๑๐,๐๙๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ถนนสายช่องไทร หมู่ที่ ๗ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ ต้าบลวสัิยเหนือ ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๗,๗๒๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวงัใหม่ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๓,๑๗๕,๕๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๗ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวงัใหม่ ทรัพย์สิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กวา้ง ๕ เมตร ๔,๓๗๔,๘๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
สายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ต้าบลบา้นนา ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวงัใหม่ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๙,๖๘๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  ๒,๗๑๙ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลบา้นนา หนา  ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๘,๕๗๘,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๔๑๘ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖.๐๐ เมตร 10,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อ้าเภอ
แอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๓๖๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก เมืองชุมพร
In-Place Recycling) สาย ชพ ๒๐๗๗ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
บ.เขาวง-บ.ถ้้าสิงห ์หมู่ที่ ๖,๑๑ ทรัพย์สิน
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร

17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่ 4,000,000 ประชาชนมีน้้า ประชาชน อ้าเภอ
 หมู่ที่ ๑๓ บา้นหว้ยขนุน บริโภค ครบทกุครัวเรือน อุปโภค บริโภค มนี้้าอปุโภค เมืองชุมพร

บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง 6.00 ม. 7,655,000  ประชาชนได้รับ การคมนาคม กรม
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ร. 5 ม.10 ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 682 ม.หนา ความปลอดภยั สะดวก ส่งเสริมฯ
เชื่อม ม.7 ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง 0.05 ม.ไหล่ทางข้างละ ในชีวติและ รวดเร็ว
จังหวดัชุมพร 0.50 ม. ทรัพย์สิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับงบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ๖,๙๖๔,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete สายเขาวง-นาปรือ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
หมู่ที่ ๔ ต้าบลบา้นนา เชื่อมต้าบลถ้้าสิงห ์ หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง ในชีวติและ รวดเร็ว
อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร ข้างละ ๑.๕๐ เมตร ทรัพย์สิน

พื้นที่รวม  ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร 5,125,000 5,125,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร

Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,650 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายช่องไทร หมู่ที่ ๗ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อมต้าบลวสัิยเหนือ อ้าเภอเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทรัพย์สิน
จังหวดัชุมพร พื้นที่รวม 13,2๐๐ ตร.ม.

21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร 5,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายช่องเพลียก-หลังเขา หมู่ที่ 11  หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
ต้าบลบา้นนา เชื่อมต้าบลถ้้าสิงห ์ พื้นที่รวม 9,000 ตร.ม. ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

๑๓๔

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขี้นก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๕ เมตร ๔,๙๘๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบา้นนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๖๐๕ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลถ้้าสิงห ์อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร หนา ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

23 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๓,๑๗๕,๕๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๗ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวงัใหม่ อ้าเภอเมือง ทรัพย์สิน
จังหวดัชุมพร

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กวา้ง ๕ เมตร ๔,๓๗๔,๘๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
สายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ต้าบลบา้นนา ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวงัใหม่ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๕



แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๘,๕๗๘,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๔๑๘ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง  จังหวดัชุมพร หนา ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

๒๖ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๗,๗๒๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบา้นนา หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
เชื่อม ต้าบลวงัใหม่ ทรัพย์สิน
อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร ๙,๖๘๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว  ๒,๗๑๙ เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง หนา  ๐.๑๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
จังหวดัชุมพร ทรัพย์สิน

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดบัภูมภิาค
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้้า ประชาชน อ้าเภอ

136

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

 หมู่ที่ ๑๓ บา้นหว้ยขนุน บริโภค ครบทกุครัวเรือน อุปโภค บริโภค มนี้้าอปุโภค เมืองชุมพร
บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

๒๙ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร 4,500,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร ความปลอดภยั สะดวก
ซอยราษฎร์อุทศิ หมู่ที่ 7 ต.บา้นนา ในชีวติและ รวดเร็ว
อ.เมือง  จ.ชุมพร ทรัพย์สิน

๓๐ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖ เมตร 6,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
Asphaltic Concrete ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 2,000  เมตร ความปลอดภยั สะดวก
สายทุ่งหมัก-หน้าเขา หมู่ที่ 13 ในชีวติและ รวดเร็ว
ต.บา้นนา   อ.เมือง  จ.ชุมพร ทรัพย์สิน
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ผ.๐๕

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                      

ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงาน เคหะและชุมชน   

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้ับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อ้าเภอ
แอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๓๖๐ เมตร ความปลอดภยั สะดวก เมืองชุมพร
In-Place Recycling) สาย ชพ ๒๐๗๗ หนา ๐.๐๕ เมตร ในชีวติและ รวดเร็ว
บ.เขาวง-บ.ถ้้าสิงห ์หมู่ที่ ๖,๑๑ ทรัพย์สิน
ต้าบลบา้นนา อ้าเภอเมือง จังหวดัชุมพร

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้้า ประชาชน อ้าเภอ
 หมู่ที่ ๑๓ บา้นหว้ยขนุน บริโภค ครบทกุครัวเรือน อุปโภค บริโภค มนี้้าอปุโภค เมืองชุมพร

บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ประสานโครงการพัฒนาส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอเมอืงชมุพร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา



จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
๒. ยุทธศาสตร์
๒.๑ แผนงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปีปี 2564


