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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวดัชุมพร 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที ่๑ 

บทน า 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่๑ 

บทน า 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีบทบาทและอ านาจหนา้ที่ มีอิสระในการบริหารจดัการ

ทอ้งถ่ินของตนเอง เห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และกฎหมายต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทและอ านาจหนา้ที่ต่าง ๆ เพิม่

มากขึ้น แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้รัฐจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนที่รัฐ

ก าหนดให ้ท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงตอ้งมีการวางแผนในการ

ใชท้รัพยากรรายไดท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง และรายไดท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัสรร

อยา่งจ ากดันั้น ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา ไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดย

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นแผนที่เช่ือมโยงการจดัท างบประมาณประจ าปี เน่ืองจากมี

ลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาที่จดัท  าขึ้น ส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดย

ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี และมีการปรับปรุงเป็นประจ าปีทุกปี 

  ดงันั้น  เพือ่เป็นการแสดงแผนด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา โดยมีการ

ก าหนดรายละเอียดแผนงานพฒันากิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของพื้นที่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  จึงไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ้ ๒๖  เพือ่ก าหนดทิศทางและระยะเวลาการด าเนินการของโครงการต่าง ๆ ที่ไดรั้บ

อนุมตัิใหด้ าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ท าใหห้น่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง

สามารถปฏิบติังานตามโครงการต่าง ๆ ที่รับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

  ส าหรับแผนด าเนินงาน มีวตัถุประสงคเ์พือ่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พฒันาและกิจกรรมการพฒันาที่ด  าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา 



มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึ้น ลดความซ ้ าซอ้นของโครงการมีการประสานและบูรณาการ  การท างาน
กบัหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕  ขอ้ ๒๖  ไดก้  าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  จดัท าแผน
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

๑. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา เก็บ 
รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด  าเนินการในพื้นที่เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา 

๒  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา จดัท า
ร่าง 

แผนด าเนินงานโดยพจิารณาจดัหมวดหมู่ โครงการ/กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  ที่ก  าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ 

๓.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา น าร่าง
แผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา 

๔.  คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  พจิารณาร่างแผนด าเนินงาน
แลว้ เสนอผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน โดยใหปิ้ดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่ประกาศ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา
ทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ย ๓๐ วนั 

 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

๑. ท าใหท้ราบถึงจ านวนงบประมาณที่ตอ้งใชจ่้ายจริงในแต่ละปี 
๒. แสดงถึงความชดัเจนในการน าแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาไปสู่การปฏิบติั 
๓. สามารถวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตาม

งบประมาณในปีนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๔. มีความสะดวกและง่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ  



 

 

ส่วนท่ี  ๒ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางท่ี ๑.๑ แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง 
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑๐ กองช่าง

เสริมเหล็กสาย ร.๕  หมูท่ี่ ๑๐ ยาว ๓๒๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๒ กองช่าง

เสริมเหล็กสายเขาปนู-คณฑี ยาว ๑๕๕ เมตร 

หมูท่ี่ ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ๙๕๗,๙๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑ กองช่าง

เสริมเหล็กสายซอยนวลเกษม ยาว ๓๗๐ เมตร 

หมูท่ี่ ๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พ้ืนท่ีรวม ๑,๔๘๐ ตารางเมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐                

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางท่ี ๑.๒ แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ๗๒๔,๖๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑๒ กองช่าง

เสริมเหล็กสายสระยกัษ์-ห้วยลึก ยาว ๒๓๕ เมตร  

หมูท่ี่ ๑๒ หนา ๐.๑๕ เมตร

พ้ืนท่ีรวม ๑,๑๗๕ ตารางเมตร

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ๗๒๐,๕๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๓ กองช่าง

เสริมเหล็กสายหนองคลา้ หมูท่ี่ ๓ ยาว ๒๓๔ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร  

พ้ืนท่ีรวม ๑,๑๗๐ เมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

                                                                      แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐                

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี ๒.๒  ดา้นสวสัดิการสงัคม
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจดัสวสัดิการและ เพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอายุ ๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑-๑๓ สนง.ปลดั

สงเคราะห์ผูสู้งอายุ ครบ ๖๐ ปี ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ

๒ โครงการจดัสวสัดิการและ เพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การให้มี ๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑-๑๓ สนง.ปลดั

สงเคราะห์ผูพิ้การ ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐



๓ โครงการจดัสวสัดิการ เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑-๑๓ สนง.ปลดั

ผูป่้วยเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี  ๒.๓  ดา้นการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ค่าซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ือนม ร.ร.บา้นทา่มะปริง ๓๓๐,๗๒๐.๐๐ ร.ร.บา้นท่ะปริง สนง.ปลดั

๒ ค่าซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ือนม ร.ร.บา้นเขาวง ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ ร.ร. สนง.ปลดั

บา้นเขาวง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐



๓ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ือนม ศพด.บา้นทา่มะปริง ๙๕,๖๘๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

บา้นท่ามะปริง

๔ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ือนม ศพด.อบต.บา้นนา ๘๓,๒๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

อบต.บา้นนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี  ๒.๓  ดา้นการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ จา้งเหมาบคุคลในการประกอบ จ านวน  ๔๖ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒๒๕,๔๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

อาหารวนัของ ศพด. ทา่มะปริง จ านวน ๒๔๕ วนั ทา่มะปริง

๖ ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียน จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ๗๘,๒๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

การสอนของ ศพด.บา้นทา่มะปริง วสัดุการศึกษา ทา่มะปริง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐



๗ จา้งเหมาบคุคลในการประกอบ เด็กจ านวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

อาหารกลางวนัของ ศพด. บาท  จ  านวน ๒๔๕ วนั อบต.บา้นนา

อบต.บา้นนา

๘ ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียน จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ๖๘,๐๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

การสอนของ ศพด. อบต.บา้นนา วสัดุการศึกษา อบต.บา้นนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี  ๒.๓  ดา้นการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙ อุดหนุนอาหารกลางวนั เด็กนกัเรียน ๑๗๓ คน ๆ ละ ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ ร.ร. สนง.ปลดั

เด็กนกัเรียน ร.ร.บา้นทา่มะปริง ๒๐ บาท ๒๐๐ วนั บา้นท่ามะปริง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๐ อุดหนุนอาหารกลางวนั เด็กนกัเรียน ๑๐๕ คน ๆ ละ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ร.ร. สนง.ปลดั

เด็กนกัเรียน ร.ร.บา้นเขาวง ๒๐ บาท  จ  านวน ๒๐๐ วนั บา้นเขาวง

๑๑ โครงการต่อเติม ศพด. ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ๙๑๕,๐๐๐.๐๐ ศพด. สนง.ปลดั

บา้นทา่มะปริง หมูท่ี่ ๙ ยาว ๑๒.๐๐ เมตร อบต.

(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) บา้นท่ามะปริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี ๒.๔  การบริหารสาธารณสุขและการป้องกนัรักษาโรคติดต่อและไมติ่ดต่อ  
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุข หมูบ่า้นละ ๗,๕๐๐ บาท ๙๗,๕๐๐.๐๐ หมู่ท่ี ๑-๑๓ สนง.ปลดั

มลูฐาน ของคณะกรรมการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐



อาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน

ประจ าหมูบ่า้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางท่ี ๒.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นกีฬาและนนัทนาการ
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสนบัสนุน/ส่งเสริม - เพ่ือให้ประชาชนไดอ้นุรักษ์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ สนง.ปลดั

การแข่งขนักีฬาระหว่าง งานประเพณีและส านึกใน

หน่วยงาน และการเตรียม พระมหากรุณาธิคุณ

ทีมนกักีฬา เพ่ือเขา้ร่วม ของในหลวง

แข่งขนัรายการต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา



แนวทางท่ี ๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย 
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ๕,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑-๑๓ สนง.ปลดั

และการมีส่วนร่วมในระบอบ เก่ียวกบัการเมือง การปกครอง

ประชาธิปไตย มากยิง่ข้ึน

๒ โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่า้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๑๐,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑ - ๑๓ สนง.ปลดั

ในการบริหารงานของต าบล

๓ โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี ท าแผนพฒันาสามปี ๕,๐๐๐.๐๐ สนง.ปลดั

จ านวน  ๔๐  เล่ม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางท่ี  ๓.๓  ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดรั้บ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๑-๑๓ สนง.ปลดั

ต่าง ๆ อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั การช่วยเหลือเบ้ีองตน้

ภยัแลง้ฯลฯ

๒ โครงการสนบัสนุนกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ อปพร. ๒๐,๐๐๐.๐๐ อบต.บา้นนา สนง.ปลดั

อปพร./ตชต. และ ตชด. ส าหรับปฏิบติังาน

ในต าบล

๓ โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและ ๕,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๕,๗ สนง.ปลดั

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทรัพยสิ์นของประชาชน

๔ โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและ ๕,๐๐๐.๐๐ หมูท่ี่ ๕,๗ สนง.ปลดั

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทรัพยสิ์นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙



ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่

แนวทางท่ี ๖.๑ การส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สร้างองคค์วามรู้ให้แก่คนในทอ้งถ่ิน
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจดังานประเพณี เพ่ือให้ประชาชนไดอ้นุรักษ์ ๕,๐๐๐.๐๐ อบต.บา้นนา สนง.ปลดั

การข้ึนเบญจาผูสู้งอายุ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน

๒ โครงการจดังานประเพณี เพ่ือสืบทอดประเพณีลอยกระทง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ห้วยตาหนู สนง.ปลดั

ลอยกระทงและแข่งขนัเรือยาว และการแข่งขนัเรือยาวของต าบล

ต าบลบา้นนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางท่ี ๗.๑  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ล าดบั รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการเขา้วดัฟังธรรมในวนัพระ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังาน อบต. ๕,๐๐๐.๐๐ วดั สนง.ปลดั

ผูบ้ริหาร และคนในทอ้งถ่ิน ในต าบลบา้นนา

ไดมี้กิจกรรมร่วมกนั

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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