ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายราษฎร์อุทศิ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๙๓๐,๐๐๐.๐๐

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายขี้นาค หมู่ที่ ๘

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๔๐๐ เมตร

๙๓๐,๐๐๐.๐๐

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายส้านแดง หมู่ที่ ๙

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร

๙๓๐,๐๐๐.๐๐

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย ร. ๕ หมู่ที่ ๑๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๙๓๐,๐๐๐.๐๐

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ ๑๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓๐๐ เมตร

๙๓๐,๐๐๐.๐๐

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๖ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร
หมู่ที่ 4
บริโภค

500,000

ประชาชน
มีน้าสะอาด
เพียงพอ

48

ประชาชนมีน้า กองช่าง
อุปโภค บริโภค

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร
หมู่ที่ 5
บริโภค

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ประชาชน
มีน้าสะอาด

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้า กองช่าง
อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

๘ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระยะทาง 3,000 เมตร
หมู่ที่ 6
บริโภค

500,000

ประชาชน
มีน้าสะอาด

ประชาชนมีน้า กองช่าง
อุปโภค บริโภค

เพียงพอ

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายศิริร่วมใจ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร
หนา 0.15 เมตร

500,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

49

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ่อขยะ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๔ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,400 เมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดอนหาด หมู่ที่ 3

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายนาปรือ - เขาวง หมู่ท่ 4

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

350,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 285 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายในวาง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓2๐ เมตร

๙5๐,๐๐๐.๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๔ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 480 เมตร

1,500,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายช่องเพลียก-ควนจ้าปา
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 728 เมตร

1,750,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓2๐ เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓2๐ เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๙ โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค จ้านวน 13 หมู่บา้ น
และสาธารณูปการได้บ้ารุง
รักษา

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนา - อส. หมู่ที่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขนาดกว้าง 2.50 ม.
ให้กับประชาชน
ยาว 5.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนาปรือ - คณฑี หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

55,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

146,900

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
มีน้าอุปโภค
บริโภค
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
มีน้าอุปโภค
บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
พรุก้า หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

247,000

๒๓ โครงการซ่อมแซมถนหินคลุก
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

479,600

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

361,900

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25 โครงการซ่อมแซมถนนหินคุลก
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

241,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

84,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกห้วยนาแซะ
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค - บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ

11,700

รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต. ก้าหนด

55

ประชาชน
มีน้าอุปโภค
บริโภค
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
มีน้าอุปโภค
บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายช่องเพลียก - หลังเขา
สายใน หมู่ที่ 11

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

101,600

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

239,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ่อน้้า หมู่ที่ 13

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบ
ให้กับประชาชน
ที่ อบต. ก้าหนด

123,500

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

56

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลทฺติกคอนกรีต
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนกว้าง 6.00 เมตร
ให้กับประชาชน
ยาว 280 เมตร
หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

1,019,000

(รายละเอียดตามแบบแปลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

ทีอ่ บต.ก้าหนด)

๓๒ โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพื่อส้ารวจข้อมูลสัตว์และ จ้านวนประชากรสุนัข
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ แมวจากการส้ารวจ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ของ อบต.
สุนัขบ้า

3,564 10,000

10,000

10,000

จ้านวน
สุนัข/แมว

สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองช่าง

33 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อด้าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัข/แมว

35,640 52,000

92,070 100,000 120,000

สุนัข/แมว
ได้รับวัคซีน

สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองช่าง

จ้านวนประชากรสุนัข
แมวที่จะได้รับวัคซีน

57

10,000

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

34 โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร
เพื่อพัฒนา อสม. ให้มีความรู้ อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้ น
สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บา้ น ความเข้าใจในบาบาท
การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพในชุมชน

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

35 โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
หมู่บา้ นละ 20,000 บาท
ด้านสาธารณสุข
เกี่ยวกับการป้องกัน
จ้านวน 13 หมู่บา้ น
และรู้จักวิธกี ารรักษาพยาบาล
แบบปัจจุบนั และรู้จักวิธี

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ติดต่อกับหน่วยราชการ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

อสม.ทุกคนมี อสม.มีความรู้ สนง.ปลัด
โอกาสเรียนรู้
วิธที ี่หลากหลาย
รูปแบบ

260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนทุก
ครัวเรือน

ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
สามารถต่อสู้
กับงานหนัก

ในการประกอบ
อาชีพได้
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการขุดลอกห้วยโคลน
หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายละเอียดตามแบบแปลน 1,362,000
ที่ อบต.ก้าหนด

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้า ประชาชน
อุปโภค บริโภค มีน้าอุปโภค
เพียงพอ
บริโภค และ

กองช่าง

เพือ่ การเกษตร
อย่างเพียงพอ

๓๗ โครงการขุดลอกห้วยโคลน
หมู่ที่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน

รายละเอียดตามแบบแปลน 227,000
ที่ อบต.ก้าหนด

ประชาชนมีน้า ประชาชน
อุปโภค บริโภค มีน้าอุปโภค
เพียงพอ
บริโภค และ
เพือ่ การเกษตร
อย่างเพียงพอ
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กองช่าง

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการสร้างถนนหินคลุก
สายหลังเขา หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง ๖ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๖๐๐ เมตร

๒,๒๓๒,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคณฑี - เขาปูน หมู่ที่ ๓

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๓,๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ้งฟ้า หมู่ที่ ๓

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๓๐๐ เมตร

๔,๐๓๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายในวง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

800,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องแรด 2 หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายวังลึก หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 320 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการก่อสร้างผิวทาง
ลาดยาง Asphaltic
Concrete สาย ร. 5
หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร
ซอยราษฎรพัฒนา 3 หมู่ที่ 11 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 500 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเขายอ - เขาขี้นก
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

63

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา
หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายอีแพะ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร
หนา 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองช่อง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

64

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างฝายขะลอน้้า เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค
คลองส้านแดง หมู่ที่ 9
บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร

500,000

ประชาชน ประชาชนมีน้า
มีน้าอุปโภค อุปโภค บริโภค
บริโภค
อย่างเพียงพอ
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

๑๗ โครงการขุดสระห้วยเกรียบ
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

กว้าง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร

500,000

ประชาชน ประชาชนมีน้า
มีน้าอุปโภค อุปโภค บริโภค
บริโภค
อย่างเพียงพอ
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 300 เมตร

1,986,700

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย ร.5 หมู่ที่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

943,800

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดือดร้อนให้กับประชาชน
สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6

กว้าง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา 0.05 เมตร

2,633,700

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สายบ้านบน หมู่ที่ 5
เดือดร้อนให้กับประชาชน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

184,000

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ

(ผลผลิตของโครงการ)

กว้าง 5 เมตร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

437,000

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สายช่องไทร หมู่ที่ 7

เดือดร้อนให้กับประชาชน

ยาว 3,500 เมตร

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

สะดวก
รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

23 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สายแพรกหมาก หมู่ที่ 7
เดือดร้อนให้กับประชาชน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,800 เมตร

188,900

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สายหินปิด หมู่ที่ 7
เดือดร้อนให้กับประชาชน

รายละอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด

310,600

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

67

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

25 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละอียดตามแบบแปลน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

192,900

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สายส้านแดง หมู่ที่ 9

เดือดร้อนให้กับประชาชน

ที่ อบต.ก้าหนด

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

สะดวก
รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

26 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สายห้วยลึก หมู่ที่ 10
เดือดร้อนให้กับประชาชน

รายละอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด

117,500

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ทรัพย์สิน

๒๗ โครงการซ่อมแซมท่อระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความ
น้้าถนนสายเขาเซ๊ยะ หมู่ที่ 13 เดือดร้อนให้กับประชาชน

รายละอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด

34,500

น้้าไม่ทว่ มขัง
กองช่าง
ปัญหาน้้าท่วมขัง
เส้นทาง
การจราจรและ
บ้านเรือนประชาชน
ประชาชนลด

68

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนสายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

107,800

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง

ความปลอดภัย

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในชีวิตและ

รวดเร็ว

ทรัพย์สิน

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สายประชาร่วมท้า หมู่ที่ 4 เดือดร้อนให้กับประชาชน

รายละอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด

734,000

69

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายนวลเกษม หมู่ที่ 1
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 185 เมตร
หนา 0.15 เมตร

520,000

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒ โครงการยกระดับถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายเขาปูน-นาปรือ หมู่ที่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 75 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร
สายคณฑี - เขาปูน หมู่ที่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร

800,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการเทลาน คสล.
หน้าศาลาอเนกประสงค์
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

2553
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่
ส้าหรับท้า
กิจกรรม
เพียงพอ

ประชาชน
มีสถานที่
ส้าหรับ
ท้ากิจกรรม

กองช่าง

เทลาน คสล.
จ้านวน 599.25
ตร.ม. และก่อสร้าง
รางระบายน้้า คสล.

900,000

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายในวาง หมู่ที่ 5
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายช่องแรด 1 หมู่ที่ 6
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 275 เมตร
หนา 0.15 เมตร

770,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชนมีสถานที่ออก
ก้าลังกาย และท้ากิจกรรม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายอีแพะ หมู่ที่ 7
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายบางงูร้าย หมู่ที่ 8
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายส้านแดง หมู่ที่ 9
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายนายเยื้อง หมู่ที่ 10
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สายราฏร์พฒ
ั นา ซอย 1
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร
หมู่ที่ 11
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห์
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หมู่ที่ 12
หนา 0.15 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร
หมู่ที่ 13
หนา 0.15 เมตร

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สนามกีฬา อบต.บ้านนา
หมู่ที่ 5

765,000

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังกาย ถนนกว้าง 4 เมตร
และเสริมสร้างสุขภาพ
ยาว 480 เมตร
อนามัยให้แก่เด็กและเยาวชน หนา 0.05 เมตร
ประชาชน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

1,200,000

ประชาชน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ตอบสนอง
ความต้องการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

ที่มีความปลอดภัย

๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่บา้ นละ 5 จุด
และได้รับความปลอดภัย

ติดตั้งไฟส่องสว่าง

80,000
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80,000

80,000 มีแสงสว่าง
ประชาชน
บริเวณจุดเสี่ยง ได้รับความ
และอันตราย ปลอดภัย

กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 3.00 เมตร

800,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบวัดเขาปูน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,300 เมตร

520,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองคล้า หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายนาปรือ -คณฑี
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 6 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร

4,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองหอย - ทุ่งตาปลี หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร

650,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องไทร ซอย 3 หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายส้วนอุทศิ หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องนนทรี เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕ เมตร
หมู่ที่ 9
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
สายช่องเพลียก - หลังเขา หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขายอ
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

78

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 ตอน 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000

๑๔ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์

เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดไฟโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง

100,000

๑๕ โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา

เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
และอ้านวยความสะดวก
แก่ราษฎร์ผู้มาติดต่อราชการ

20,000,000

ตามแบบแปลน
ที่ อบต. ก้าหนด

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน
100,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

ช่วยลดอุบตั ิ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ในการใช้รถ ความปลอดภัย
ใช้ถนน
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
รองรับพนักงาน ประชาชนได้รับ กองช่าง
และประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
เพิ่มมากขึ้น
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ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ความสะดวก

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายศิริร่วมใจ ซอย 1 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 100 เมตร

300,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ศาลาประจ้าหมู่บา้ น หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 15 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 30 เมตร

300,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
สายคณฑี - นาปรือ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 6 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร

4,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองชุมเห็ด ตอนปลาย หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

๕ โครงการขุดลอกเชื่อนตาแรมตอนบน
พร้อมก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องแรด 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 200 เมตร
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ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

800,000 ประชาชนมีน้า ประชาชน
เพียงพอ
มีน้าอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว

กองช่าง

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยตลาดนัด หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ยาว 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร

320,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
สาย ร. 5 หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง ๕ เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

4,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

82

ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยห้วยลึก หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องเพลียก - หลังเขา ซอย 2
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 370 เมตร

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเขาขี้นก - ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนกว้าง 5 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร

๑๔ โครงการขุดสระตาอ้อ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาว 100 เมตร

84

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม
ความปลอดภัย
สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

กองช่าง

500,000 ประชาชนมีน้า ประชาชน
เพียงพอ
มีน้าอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เกษตรกร
หมู่ที่ 6,11,
12

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้
หมู่ที่ 2,3 เพิ่มขึ้นและเพิม่
4,5
ผลผลิตให้มากขึน้

สนง.ปลัด

30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้
หมู่ที่ 6,11 เพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ผลผลิตให้มากขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑ โครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพทุเรียน
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทุเรียนเกษตรเป้าหมาย
และเสริมรายได้เกษตรกรมากขึ้น ปลูกทุเรียน
หมู่ที่ 1-13

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000

๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อให้ชีวติ และความเป็นอยู่
คุณภาพปาล์มน้้ามันเกษตรกร ของประชาชนดีขึ้น
หมู่ที่ 1-13

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกปาล์มน้้ามัน

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000

๓ โครงการส่งเสริมการปลูก
กล้วยหอมพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๑๑

อบรมให้ควมรู้เกี่ยวกับ
การท้าปุ๋ยหมัก

30,000

เพื่อให้ชีวติ และความเป็นอยู่
ของประชาชนที่ดีขึ้น
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30,000

30,000

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๔ โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เกษตรกร หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๓ ลดต้นทุนในการผลิต

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท้าปุ๋ยหมัก

50,000 50,000

50,000

50,000 50,000

เกษตรกร
หมู่ที่ 5,7,
8,9,13

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขั้นและ
เพิ่มผลผลิต
ให้มากขึ้น

สนง.ปลัด

๕ โครงการสนับสนุนส่งเสริม
เพื่อเป็นการสนับสนุน
กลุ่มฝึกอาชีพสตรีบา้ นนาแซะ กลุ่มอาชีพสตรี
หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบ้านนา

เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่ม
ฝึกอาชีพ ศึกษาดูงาน

50,000 50,000

50,000

50,000 50,000

กลุ่มอาชีพ
หมู่ที่ 10

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง และมี
รายได้

สนง.ปลัด

๖ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ
หมู่ที่ ๑-๑๓
เข้มแข็งของหมู่บา้ น
และชุมชน

สนับสนุนกองทุนให้กับ
กองทุนหมู่บา้ น

50,000 50,000

50,000

50,000 50,000

กองทุน หมู่บา้ นและชุมชน
สวัสดิการ มีเงินทุนสวัสดิการ
ชุมชน เพียงพอ
หมู่ที่ 1-13

สนง.ปลัด
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗ โครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ เพื่อจัดตั้งชมรม ซึ่งเป็นการ
คนพิการ ๑ ชมรม
ต้าบลบ้านนา
ค้นหาคนพิการที่มีศักยภาพ
ในการท้างานโดยคนพิการ
เพื่อคนพิการ ผู้พกิ ารท้ากิจกรรม
ร่วมกัน

๕,๐๐๐

๘ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป ต้าบลบ้านนา

๕,๐๐๐

เพื่อจัดตั้งศูนย์การบริหารทั่วไป ศูนย์คนพิการ จ้านวน ๑ ศูนย์
ซึ่งเป็นศูนย์ให้ความรู้ อ้านวย
ความสะดวกให้คนพิการและ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
จัดตั้งชมรม
คนพิการต้าบล
บ้านนา จ้านวน
๑ ชมรม

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

คนพิการและองค์กร สนง.ปลัด
ด้านคนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

๕,๐๐๐ มีศนู ย์บริการ คนพิการลดความ
ทั่วไปต้าบล เหลื่อมล้้าและ
บ้านนา ส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิ
ได้มากขึ้น

ญาติสามารถเข้าถึงการบริการที่

ใกล้บา้ น สามารถลดขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่าย
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการอบรม อถล.

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูบ่ ้านละ ๕ คน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

20,000

20,000

20,000

20,000

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
จ้านวน ๖๕ คน
ให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องขยะ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดเครือข่าย อถล.มีความเข้าใจ สนง.ปลัด
ในการท้างาน ในบทบาทหน้าที่

มากขึ้น

10 โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกชยะ
ต้นทาง

จ้านวน 13 หมู่บา้ น

-

20,000

20,000

20,000 20,000 ประชาชนมีการ ขยะมีการคัดแยก
คัดแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการ
ต้นทาง ก้าจัดขยะ

สนง.ปลัด

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย
จ้านวน 30 คน

-

20,000

20,000

20,000 20,000 เกิดกลุ่มอาชีพ สามารถน้าขยะ
มาเป็นสินค้า

สนง.ปลัด
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการอบรมกฏหมาย
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กลุ่มเป้าหมาย 65 คน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์

14 โครงการวัยรุ่น วัยใส
ห่างไกล ยาเสพติด

อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่ม
วัยรุ่น

กลุ่มนักเรียน
จ้านวน 50 คน

กลุ่มวัยรุ่น ต้าบลบ้านนา

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

30,000

30,000

30,000 30,000 ประฃาฃนมี
ความรู้เรื่อง
กฎหมาย

มีความรู้มากขึ้น

สนง.ปลัด

-

10,000

10,000

10,000

10,000 มีความเข้าใจ

มีความเข้าใจ
และวิธปี อ้ งกัน

สนง.ปลัด

เรื่องกฎหมายแก่ประฃาชน

13 โครงการอบรมให้ความรู้
โรคเอดส์

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

และรู้จัก
ป้องกัน
-
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60,000

60,000

60,000

60,000 เด็กมีความรู้
ความเข้าใจ

เด็กมีความรู้ สนง.ปลัด
ความเข้าใจ
ในการด้าเนินชีวติ

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.10

เกิด 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนชรา ผู้พกิ าร
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมพลัง หมู่บา้ นละ 1 คน รวม
จากทุกภาคส่วนของสังคม
13 คน ตัวแทนจาก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เป็นคณะท้างาน
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของคนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกัน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

20,000

20,000

20,000 20,000 ถนนสะอาด

50,000

50,000

50,000

50,000 50,000 เกิดเครือข่าย

มีถนน
ปราศจากขยะ
สวยงาม
ในต้าบลบ้านนา

ในการท้างาน
ของภาคส่วน
สังคม เพื่อ
ช่วยเหลือคน
พิการ
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ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

มีการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
คนพิการอย่าง
ยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานงบกลาง
ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ สงเคระห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,00012,000,000
ผู้สูงอายุ
ครบ ๖๐ ปี ให้ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ
หมู่ที่
1-13

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวติ และ
ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

๒ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิ ารให้มี
คนพิการ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พกิ าร 2,200,000 2,200,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

คนพิการ
หมู่ที่
1-13

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติ และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

๓ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ยเอดส์ให้มี
ผู้ปว่ ยเอดส์
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ ยเอดส์

ผู้ปว่ ยเอดส์
มีคุณภาพ
ชีวติ และ
ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

120,000

120,000

150,000

150,000

150,000 ผู้ปว่ ยเอดส์

หมู่ที่
1-13
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ้านวนครู ศพด.ทุกคน ตาม
หลักสูตรที่ส่งครูเข้าอบรม
ศพด. อบต.บ้านนา และ
ศพด.บ้านท่ามะปริง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

12,000

12,000 12,000

๒ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ปฐมนิเทศผู้ปกครองจ้านวน
นักเรียน
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๑ ครั้ง ก่อนปิดภาคเรียน
ร่วมกัน

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

๖,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

ครู ศพด.
ทุกคน

บุคลากรมีความรู้
ศพด.
มีทกั ษะในการ อบต.บ้านนา
ปฏิบตั ิงานให้มี
ศพด.
ประสิทธิภาพ บ้านทะมะปริง
ยิ่งขึ้น

๖,๐๐๐ ผู้ปกครอง
นักเรียน
ทุกคน

ศพด.
มีความรู้ ความเข้าใจ อบต.บ้านนา
ในการส่เงสริม
ศพด.
การพัฒนาการเด็ก บ้านทะมะปริง
ผู้ปกครองนักเรียน

และการจัดการเรียน
การสอนของ
ศพด.ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ ศพด.
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการสายใยรักในครอบครัว เพื่อสายสัมพันธ์ครอบครัว
- เด็กนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบอุน่ ในครอบครัว-ศูนย์พฒ
ั นา - ครูผู้ดูแลเด็ก
เด็กเล็ก
- ผู้ปกครอง

๔ โครงการคุณธรรมน้าวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบตั ิตน
เป็นแบบอย่างที่ดี

๕ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรียนให้มีความ
พร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษา

ภาคบังคับ

ครู ศพด. ทุกคน เข้ารับการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

10,000 10,000 เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียน ครูผู้ดูแล
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น เด็ก ผู้ปกครอง ได้ท้า อบต.บ้านนา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

12,000

12,000 12,000 เด็กมีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น จริยธรรมและปฏิบัติ อบต.บ้านนา
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ - เด็กมีความพร้อม
ศพด.
ส้าหรับเด็ก ๑๐๐-120 คน
ชีวติ ดีขึ้น และพัฒนาการสมวัย อบต.บ้านนา
คนละ ๑,๗๐๐ บาท
-นักเรียนมีวัสดุ
ศพด.
อุปกรณ์เพียงพอ บ้านท่ามะปริง
ส้าหรับการเรียน
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กได้ก้าวหน้า
ทันเหตุการณ์และการด้าเนิน
งานของรัฐบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดตามโครงการของ
ศพด. อบต.บ้านนา
ศพด.บ้านท่ามะปริง

7 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้ก้าวหน้า
รายละเอียดตามโครงการของ
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทันเหตุการณ์และการด้าเนินงาน ศพด.อบต.บ้านนา
ของรัฐบาลโดยการเรียนรู้
ศพด.บ้านท่ามะหริง
ระบบทางไกล
๘ โครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอน

เพื่อจัดท้าสื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมและ
กระตุ้นการเรียนของเด็ก

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ นักเรียนได้รับ
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น ประสบการณ์ใหม่ อบต.บ้านนา
และก้าวทันโลก
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

-

รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐,๐๐๐
ศพด. อบต.บ้านนา
ศพด.บ้านท่ามะปริง

ให้เด็กเกิดความสนใจและมี
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
94

-

๕๐,๐๐๐

200,000 200,000 200,000 เด็กมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขึ้น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

นักเรียนได้รับ
ศพด.
ประสบการณ์ อบต.บ้านนา
ใหม่และก้าว
ศพด.
ทันโลก
บ้านท่ามะปริง

๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ สามารถน้าสื่อไปใช้
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น ในกิจกรรมการเรียน อบต.บ้านนา
การสอนเพื่อส่งเสริม
ศพด.
พัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน บ้านท่ามะปริง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๙ โครงการจ้างเหมาบริการ
ครูสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถพูด
อังกฤษจากเจ้าของภาษาและ ภาษาอังกฤษได้
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ นักเรียนสามารถ
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น พูดภาษาอังกฤษได้ อบต.บ้านนา
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมไหว้ครู

เพื่อให้เด็กได้รู้จัก และเห็น
ความส้าคัญของพิธไี หว้ครู

เด็กนักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมในพิธไี หว้ครู

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้รับ
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น
ประสบการณ์ อบต.บ้านนา
โดยตรงในพิธี
ศพด.
ไหว้ครู
บ้านท่ามะปริง

๑๑ โครงการบัณฑิตน้อย

เพื่อให้เด็กได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียน

รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐,๐๐๐
ศพด. อบต.บ้านนา
ศพด.บ้านท่ามะปริง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้รับ
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น
วุฒบิ ตั ร
อบต.บ้านนา
ศพด.
บ้านท่ามะปริง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริเวณศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กให้สวยงาม ร่มรื่น

๑๓ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณค่า
ส้าหรับโครงการอาหาร
ทางโภชนาการในแต่ละวัน
กลางวันของเด็กนักเรียน
ให้แก่เด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ้านวน ๑ ครั้ง/ปี

นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
จ้านวน 300 คน ๆ ละ
20 บาท จ้านวน 200 วัน

๑๔ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตรงจากการทัศนศึกษานอก จากประสบการณ์จริงที่
สถานที่
เหมาะสมกับวัย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๙,๐๐๐

-

๘,๐๐๐
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๙,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๘,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๙,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ บริเวณศูนย์พฒ
ั นา
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น เด็กเล็ก มีความ อบต.บ้านนา
ร่มรื่น สวยงาม
ศพด.
สะอาดตา น่าอยู่ บ้านท่ามะปริง

1,200,000 1,200,000 1,200,000

๘,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

เด็กทุกคน
เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน ในโรงเรียนทุกคน
อาหารกลางวัน ได้รับสารอาหาร
ครบทุกคน
ครบ 5 หมู่

สนง.ปลัด

๘,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนได้
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น
เรียนรู้จาก
อบต.บ้านนา
ประสบการณ์จริง
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กทุกคน
กล้าแสดงออก

๑๕ โครงการวันเด็ก

เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกรายละเอียดตามโครงการของ ๒๐,๐๐๐
และส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคีศพด.อบต.บ้านนา
ศพด.บ้านท่ามะปริง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๖ โครงการกีฬาอนุบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง แสดงออกด้วยการ
เล่นกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จ้านวน
๑ ครั้ง/ปี

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๗ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่อจัดอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการในแต่ละวันให้แก่
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จ้านวน ๑2๐ คน
คนละ ๒๐ บาท จ้านวน
๒๘๐ วัน

๒๐,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเกิดความ
ศพด.
ภาคภูมิใจและ อบต.บ้านนา
รู้จักคุณค่าของ
ศพด.
ตนเอง
บ้านท่ามะปริง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ เด็กได้มีสุขภาพที่
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น แข็งแรง สมบูรณ์ อบต.บ้านนา
เข้ากับเพื่อนได้
ศพด.
ดียิ่งขึ้น
บ้านท่ามะปริง
๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ 672,000 672,000 672,000 เด็กมีคุณภาพ เด็กนักเรียนใน
ศพด.
ชีวติ ดีขึ้น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.บ้านนา
ทุกคน ได้รับ
ศพด.
สารอาหารครบ บ้านท่ามะปริง
๕ หมู่
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพื่อจัดอาหารเสริม (นม)
(นม)
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการใน
แต่ละวันให้แก่เด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนจ้านวน 420 คน
- ศพด อบต.บ้านนา

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ 268,800 268,800 268,800 เด็กมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขึ้น

- ศพด.บ้านท่ามะปริง

เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกัน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ

สนง.ปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก

จัดเก็บเอกสาร

ศพด.

เป็นระบบ และ

อบต.บ้านนา

เป็นระเบียบ

ศพด.

เรียบร้อย

บ้านท่ามะปริง

เด็ก 3-5 ปี

เด็ก 3-5 ปี

ศพด.

ชีวติ ดีขึ้น

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส้าหรับ ศพด.

เด็กนักเรียนศูนย์

เสริม(นม)

ปลอดภัย ส้าหรับเด็กนักเรียน ท้าความสะอาดห้องเรียน

๒๐ โครงการจัดการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกคนได้รับอาหาร

- ร.ร.บ้านเขาวง,ร.ร.บ้านท่ามะปริง

๑๙ โครงการ ๕ ส

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน

เด็กนักเรียนทุกคนใน

อุปกรณ์การเรียน

ศพด.อบต.บ้านนา

ได้รับการจัด

ได้รับการจัด

อบต.บ้านนา

เครื่องแบบผู้เรียน

ศพด.บ้านท่ามะปริง

การศึกษา

การศึกษาทุกคน

ศพด.

๑๓๕,๖๐๐

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

บ้านท่ามะปริง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๑ โครงการก่อสร้างห้องน้้า ศพด. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อบต.บ้านนา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนได้รับ

ศพด.

รายละเอยดตามโครงการของ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมี

ความสะดวกในการเข้าห้องน้้า ศพด. อบต.บ้านนา

ห้องน้้า
เพียงพอ

๒๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศพด. อบต.บ้านนา

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่เรียนรายละเอียดตามโครงการของ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมี
ที่สะดวก สบาย และเพิ่ม

ศพด. อบต.บ้านนา

ความสะดวกในการ อบต.บ้านนา
เข้าห้องน้้า
เด็กนักเรียนมีสถาน

ศพด.

สถานที่เรียน ที่เรียนอย่างเพียงพอ อบต.บ้านนา

ศักยภาพในการเรียน การสอน

เพียงพอ

มากยิ่งขึ้น
๒๓ โครงการจัดหาสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการ

รายละเอียดตามโครงการของ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

พัฒนาด้านร่างกาย และด้าน

ศพด.บ้านท่ามะปริง

นักเรียน

เด็กมีพัฒนาการด้าน

ศพด.

มีพฒ
ั นาการ ร่างกายและด้านอื่น ๆ ท่ามะปริง

อื่น ๆ และท้าให้ร่างกายแข็งแรง

ตามวัย

และมีร่างกายที่
แข็งแรง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการจัดหาสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการ

รายละเอียดตามโครงการของ

พัฒนาด้านร่างกาย และด้าน

ศพด.บ้านท่ามะปริง

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

นักเรียน

เด็กมีพัฒนาการด้าน

ศพด.

มีพฒ
ั นาการ ร่างกายและด้านอื่น ๆ ท่ามะปริง

อื่น ๆ และท้าให้ร่างกายแข็งแรง

ตามวัย

และมีร่างกายที่
แข็งแรง

25 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วม
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รายละเอียดตามโครงการของ

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร

แสดงความคิดเห็น พิจารณา

ศพด. อบต.บ้านนา

ได้แสดงความ

การบริหารจัดการ ศพด.

ศพด. บ้านท่ามะปริง

ความคิดเห็น พิจารณา การบริหาร
ร่วมกัน
100

ศพด. ได้ประชุม

จัดการ

ศพด.
อบต.บ้านนา
ศพด.
บ้านท่ามะปริง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

หลักสูตร

ศพด. มีการจัด

ศพด.

ของ ศพด. ให้เหมาะสมกับวัย ศพด. อบต.บ้านนา

สอดคล้องกับ

ประสบการณ์

อบต.บ้านนา

เรียน และความต้องการของ

ความต้องการ การเรียนรู้ที่เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม

๒๖ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดตามโครงการของ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

ศพด.บ้านท่ามะปริง

ท้องถิ่น

ของผู้เรียน

ศพด.

สองคล้องกับความ บ้านท่ามะปริง
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น

27 โครงการติดตามการด้าเนินงาน เพื่อติดตามผลการด้าเนินงาน รายละเอียดตามโครงการของ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

ติดตามการด้าเนินงาน ศพด.
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็อกบต.บ้านนา

ศพด. อบต.บ้านนา

ศพด.

ศพด.บ้านท่ามะปริง

บ้านท่ามะปริง
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๘ โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
ทางศาสนา

พระพุทธศาสนาและให้เด็ก

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส้าคัญ ๑๐,๐๐๐
ทางศาสนา

ได้เรียนรู้ถึงความส้าคัญของ
ทางศาสนา และเพื่อให้ผู้ปกครอง

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ครู เด็กนัเรียน และ

ศพด.

ผู้ปกครอง มีความ

อบต.บ้านนา

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก

ศพด.

ขึ้น

บ้านท่ามะปริง

และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้มี
โอกาสท้ากิจกรรมร่วมกัน
29 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้

นักเรียนได้ใช้สิทธิใ์ นการเลือก

ประชาธิปไตยในศูนย์พฒ
ั นา

เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

เด็กเล็ก

ประชาธิปไตย อันมี

๓,๐๐๐

เด็กนักเรียนมีความรู้

ศพด.

ตัวแทนในระดับศูนย์พฒ
ั นา

เกี่ยวกับการปกครอง

อบต.บ้านนา

เด็กเล็ก

ในระบอบ

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ประชาธิปไตย
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ศพด.
บ้านท่ามะปริง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๐ โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกรทง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนได้ร่วม

ศพด.

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง

รายละเอียดตามโครงการของ ๑๐,๐๐๐

ออกทางการแสดง

ศพด. อบต.บ้านนา

กิจกรรม

อบต.บ้านนา

ศพด. บ้านท่ามะปริง

วันลอยกระทง

ศพด.
บ้านท่ามะปริง

31 โครงการด้าเนินงานตาม
นโยบบายของรัฐบาล

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ใหม่

เด็กได้รับความรู้ใหม่ ๆ จาก

และด้าเนินการนโยบายของ

ภายนอกและด้าเนินการตาม

รัฐบาล

นโยบายของรัฐบาล

100,000 100,000 100,000

เด็ได้รับความรู้

ศพด.

ใหม่ ๆ จาก

อบต.บ้านนา

ภายนอก

ศพด.

และด้าเนินการ

บ้านท่ามะปริง

ตามนโยบายรัฐบาล
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนงบประมาณ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

สามารถแก้ไข

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000 30,000 ลดปัญหา

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ยาเสพติด

อ้าเภอเมือง/จังหวัด

ของศูนย์

ในพื้นที่

เพื่อเอาชนะยาเสพติด

2 โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์

3 โครงการคัดกรอง เบาหวาน
ความดัน ไขมัน หมู่ที่ 1-13

เพือให้กลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

30,000 30,000 ลดปัญหา

สามารถป้องกัน

โรคเอดส์ให้แก่ประชาชน

โรคติดต่อ

การแพร่ระบาด

ต้าบลบ้านนา

ในพื้นที่

ของโรคเอดส์ได้

ประชาชน

ชีวติ ที่ดีทั้ง

มีคุณภาพ

ร่างกายและ

ชีวติ ดีขึ้น

จิตใจ

กลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ต้าบล

30,000

20,000

ชีวติ ที่ดีทั้งกายและใจ
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30,000

20,000

30,000

ปัญหายาเสพติด

20,000

20,000

20,000

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการพ่นยายุงแก่ปพู รม
หมู่ท1ี่ -13

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดการแพร่

ป้องกันการ

สนง.ปลัด

ของโรคเข้เลือดออก/

ระบาดไข้

แพร่ระบาด

ไข้มาเลเรีย

เลือดออก

ไข้เลือดออก

อสม.ทุกคน

อสม.มีความรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด

5 โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร เพื่อพัฒนา อสม. ให้มีความรู้

(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 1-13

อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้ น

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

สาธารณสุขมูลฐานประจ้า

ความเข้าใจในบทบาท

มีโอกาส

ทักษะทางวิชาการ

หมู่บา้ น

การเป็นผู้น้า

เรียนรู้

เพิ่มขึ้น

อสม./ผู้น้า

อสม./ผู้น้า

มีโอกาส

มีความรู้ทกั ษะ

เรียนรู้

ทางวิชาการเพิ่ม

6 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้

อสม./ผู้น้า

ให้กับผู้น้าต้าบลบ้านนา

จ้านวน 13 หมู่บา้ น

50,000

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
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50,000

50,000

50,000

50,000

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๗ โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร เพื่อพัฒนา อสม.ให้มีความรู้
สาธารณสุขมูลฐานประจ้า

ความเข้าใจในบทบาท

หมู่บา้ น

การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อสม.มีความรู้

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

97,500

97,500 97,500 อสม.ทุกคนมี

อสม. จ้านวน 13 หมู่บา้ น

โอกาสเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการ

สุขภาพในชุมชน
8 โครงการตามแนวพระราชด้าริ

ตัวชีว้ ดั

หมู่บา้ นละ 20,000 บาท

วิธีที่หลากหลาย

สาธารณสุข

รูปแบบ

สามารถน้าความรู้

260,000 260,000 260,000 ประชาชน

จ้านวน 13 หมู่บา้ น

และรู้จักวิธกี าร รักษา
พยาบาลแบบปัจจุบนั และ

ประชาชนมี

มีความรู้

ความรู้

ความเข้า

ความเข้าใจ

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข

รู้จักวิธตี ิดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ
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สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙ โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

วัตถุประสงค์

เพื่อส้ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ้านวนประชากรสุนัข แมว

7,500

8,000

8,500

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ จากการส้ารวจ ของ อบต.

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จ้านวน

สัตว์ปลอดโรค

สนง.ปลัด

สุนขั /แมว

คนปลอดภัย

ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

จากโรคพิษ

โรคพิษสุนัขบ้า
10 โครงการสัตว์ปลอดโรค

สุนัขบ้า

เพื่อด้าเนินการฉีดวัคซีน

จ้านวนประชากรสุนัข แมว

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

ป้องกันและควบคุมโรคพิษ

ที่จะได้รับวัคซีน

สุนัขบ้า

สุขนัขบ้าให้กับสุนัข/แมว

75,000

80,000

85,000

สุนัข/แมว

สัตว์ปลอดโรค

ได้รับวัคซีน

คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

107

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 13 หมู่บา้ น

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเมือง
การปกครองเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

ประชาชนหมู่ที่ 1-13

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000 13 หมู่บา้ น

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ
ต้าบลเพิ่มมากขึ้น

สนง.ปลัด

๓ โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนา จัดท้าแผนพัฒนาห้าปี
ต้าบลในช่วงห้าปี

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000 13 หมู่บา้ น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑ โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และ
การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
มากยิ่งขึ้น

๒ โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บา้ น ต้าบล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
งานของต้าบล

(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมให้ความรู้
ปีละ 1 ครั้ง
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สามารถทราบ
แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในช่วง 5 ปี

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการสนับสนุนการด้าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามที่
เลือกตั้งทุกรูปแบบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก้าหนดและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ได้รบั การช่วยเหลือเบื้องต้น
ภัยแล้ง ฯลฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

สามารถด้าเนิน
การเลือกตั้งให้เป็น
ไปตามระเบียบ
กฏหมายของทาง
ราชการ

สนง.ปลัด

ครอบครัวผู้
ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

สนง.ปลัด

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 200,000 200,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน
เลือกตั้งของ อปท.
13 หมู่บา้ น
กรณีครบวาระ/ยุบสภา/
ต้าแหน่งว่าง

หมู่ที่ - หมู่ที่ 13

6 โครงการอันเนื่องมาจาก
เพื่อพัฒนาและสร้างความ
ประชาชนต้าบลบ้านนา
พระราชด้าริและพระราชเสาวนีย์ เข้มแข็งของชุมชน ในลักษณะ จ้านวน 13 หมู่บา้ น
ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพา
ตนเอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
รับการ
ช่วยเหลือ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 13 หมู่บา้ น ประชาชนมีความรู้
ความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเอง
109
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.
และ ตชต. ต้าบลบ้านนา

๘ โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
อปพร.ในการปฏิบตั ิหน้าที่

(ผลผลิตของโครงการ)

ฝึกอบรม อปพร.
และ ตชต.
ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อลดการสูญเสียชีวติ
จัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจ
และทรัพย์สินของประชาชน รณรงค์ปอ้ งกันอุบตั ิเหตุ

9 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวติ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทรัพย์สินของประชาชน

จัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจ
จุดรณรงค์ปอ้ งกัน
อุบตั ิเหตุ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000

1 ครั้ง

อปพร. / ตชต.
มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ดียิ่งขึ้น

สนง.ปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ลดจ้านวนการเกิด
อุบตั ิเหตุในชุมชน

สนง.ปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง
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ลดจ้านวนการเกิด
อุบตั ิเหตุในชุมชน

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมให้ความรู้เด็ก
และเยาวชนในการเอาชนะ
ยาเสพติด

(ผลผลิตของโครงการ)

เด็กและเยาวชน
ต้าบลบ้านนา

๑๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบภัย ราษฎรหมู่ที่ 1-13
ต่าง ๆ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ได้รบั การช่วยเหลือเบื้องต้น
ภัยแล้ง

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนชรา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมพลัง
ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส
จากทุกภาคส่วนของสังคม

หมู่บา้ นละ 1 คน
ตัวแทนจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่าง ๆ เพื่อเป็นคณะ
ให้เข้ามามีส่วร่วมในการดูแล
ท้างาน
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,,000 30,,000 30,,000 30,,000 30,,000

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เด็กและ
เด็กและเยาวชน
เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
ต้าบลบ้านนา

สนง.ปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ครอบครัวผู้ประสบภัย สนง.ปลัด
ได้รับ
ได้รับการเช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ
เบื้อต้น
เบื้อต้น
50,000 50,000

111

50,001 50,001

50,002 เกิดเครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพ สนง.ปลัด
ในการท้างาน ชีวติ คนพิการอย่าง
ของภาคส่วน
ยั่งยืน
สังคม

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการสงเคราะห์และบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

ช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

สนง.ปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ต้าบลบ้านนา
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ต้าบลบ้านนา

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของ อปพร. และ ตชต.
ต้าบลบ้านนา

อปพร. และ ตชต.
ต้าบลบ้านนาทุกคน

2 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปพร. อปพร. และ ตชต.
และ ตชต. ต้าบลบ้านนา
ต้าบลบ้านนาทุกคน

๓ โครงการเด็กจมน้้า

เพื่อช่วยเหลือและป้องกัน
การเกิดเด็กจมน้้าในเบื้องต้น

4 โครงการไฟป่า

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ประชาชนต้าบลบ้านนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
แก้ไขปัญหาไฟป่า

เด็กและประชาชน
ต้าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อปพร. และ ตชต.
มีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. และ อปพร. และ ตชต.
ตชต. มีความรู้ มีศักยภาพในการ
เพิ่มขึ้น
ปฏิบตั ิงาน
เพิ่มมากขึ้น
50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรู้
ผู้เข้าอบรม
เพิ่มขึ้น
มีความรู้และ
ศักยภาพมากขึ้น
30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
มีความรู้และ
ความเข้าใจ ศักยภาพมากขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 อปพร.และ
ตชต.มี
ความรู้
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สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.

วัตถุประสงค์

อบรมให้ความรู้กับ อปพร.

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,00

150,00

150,00

ประชาชนต้าบลบ้านนา
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ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อปพร.
มีศักยภาพ

มี อปพร.
ที่มีศักยภาพ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเบื้องต้น

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยั่งยื่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพรที
พร พั่ ฒ๑.๑
นาการวางแผน
แนวทาง การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-13

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องุที่ยว
ภายในต้าบลบ้านนา

(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงภูมิทศั น์
จ้านวน 13 หมู่บา้ น

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000 100,000 100,000 100,000

๒ โครงการปลูกต้นไม้ที่ดิน
เพื่อความเป็นสถานที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1-13 พักผ่อนของหมู่บา้ น

จ้านวน 1 แห่ง

5,000

5,000

3 โครงการสนับสนุน ส่เงสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่ที่ 1 - 13

หมู่ที่ 1 - 13

5,000

5,000 50,000

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ภายในต้าบล
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5,000

5,000

50,000

5,000

50,000

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชน
มีสวถานที่
พักผ่อน
เพียงพอ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
มีสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ

สนง.ปลัด

ประชาชน
มีสถานที่
พักผ่อน

ประชาชนมีสถานที่ สนง.ปลัด
พักผ่อนภายใน

ชุมชน
มีสถานที่
ท่องเที่ยว

สามารถพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยั่งยื่น
ยุทธศาสตร์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4 โครงการสนับสนุนเต็นท์ - โต๊ะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการหมู่บา้ น/
เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าประจ้า
ของคณะกรรมการหมู่บา้ น ประชาชนได้รับความ
หมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 13
และพัฒนาระบบการประชุม สะดวก หมู่ที่ 1- 13
ประชาคม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 13 หมู่บา้ น

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 13 หมู่บา้ น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมูท่ ี่ 1 - 13

6 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันโรคติดต่อจากแมลง
การระบาดของแมลงศัตรูพชื
หมู่ที่ 1 - 13

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น หระชาชน หมู่ที่ 1- 13
ลดต้นทุนการใช้จ่ายใน
การเกษตร

เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด หมู่ที่ 1 - 13
ของแมลงศัตรูพชื

การประชุมของ สนง.ปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บา้ นและประชาชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตและ

สนง.ปลัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

10,000
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10,000

10,000

10,000

ในชุมชน
10,000 13 หมู่บา้ น
ประชาชนได้รับ สนง.ปลัด
ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยั่งยื่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพรที
พร การบริ
่ ๑.๑ หแนวทาง
ารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการปลูกจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส้านึกในการ
จัดฝึกอบรมการสร้างจิตส้านึก
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการดูแล รักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้้า ปลูกหญ้าแฝก
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
แก้ปญ
ั หาดินเสื่อมโทรม

๓ โครงการปลูกป่าชุมชน
หมู่ที่ 1-13

เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ปา่
ในต้าบล

จัดกิจกรรมการปลูกป่า
ในวันส้าคัญต่าง ๆ ในพื้นที่
ต้าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000 13 หมู่บา้ น ประชาชนมีจิตส้านึก สนง.ปลัด
ที่ดีในการอนุรักษ์
ดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5,000 13 หมู่บา้ น ดินและแหล่งน้้า สนง.ปลัด
มีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น

10,000

10,000

10,000

10,000

117

10,000 13 หมู่บา้ น

จ้านวนพื้นที่ปา่
ในต้าบลเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยั่งยื่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการส่งเสริม ปรับปรุง
พัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง
ทัศนียภาพและการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนในต้าบล

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า การส่งเสริมสนับสนุนป้องกัน
และหมอกควัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว มี
สถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ต้าบลบ้านนามีสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชน
ต้าบลบ้านนา
สุขภาพ
อนามัยดีขึ้น

อบรมให้ความรู้ประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้ สนง.ปลัด
ต้าบลบ้านนา ความเข้าใจ และ
ตื่นตัวมากขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
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ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณี
การขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ ปีละ 1 ครั้ง
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

20,000 20,000

50,000

50,000

50,000

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ต่างๆ ของต้าบลบ้านนา

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง วันที่ 5 ธันวาคม
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน วันที่ 12 สิงหาคม
พระมหากษัตริย์
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 3 มิถยายน

10,000 10,000

20,000

20,000

20,000 จ้านวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง และแข่งขัน
เรือยาวต้าบลบ้านนา

เพื่อสืบทอดประเพณี จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
ลอยกระทงและการแข่งขัน
เรือยาวของต้าบลบ้านนา

150,000 150,000 200,000 200,000
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200,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ประชาชนในต้าบล สนง.ปลัด
ได้อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

สนง.ปลัด

ประชาชนได้
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น

สนง.ปลัด

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดงานเนื่องในงานพิธ/ี เพื่อเป็นการแสดงออก
กิจกรรมทางศาสนาและ
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
วันส้าคัญต่าง ๆ
ในวันส้าคัญต่าง ๆ

๕ โครงการแข่งขันกีฬาต้าบล
ต่อต้านยาเสพติด

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมในวันส้าคัญต่างๆ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชน/เด็กและเยาวชน
การออกก้าลังกายและ
ต้าบลบ้านนา
เสริมสร้างคว

6 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างต้าบล เพื่อให้เกิดความสามัคดี
ระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างชุมชน/ต้าบล

ผู้น้าท้องที่ / ผู้น้าท้องถิ่น
เด็ก ประชาชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000 ประชาชน ประชาชนในต้าบล
ได้อนุรักษ์ ได้อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
วันส้าคัญ และวันส้าคัญต่าง ๆ
ต่าง ๆ

50,000 50,000

150,000 150,000 150,000 180,000

50,000 50,000
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50,000

50,000

180,000

เด็กและ
เยาวชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น

50,000

เด็กและ
เยาวชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

เกิดความรัก
สนง.ปลัด
ความสามัคคีกัน
ระหว่างชุมชน/ต้าบล

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มคี วามมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการเตรียมทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว
หัววัง-พนังตัก

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
งานประเพณีและส้านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวง

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต้าบล/
พนักงานจ้างได้เข้าร่วม
กิจกรรม

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับหมู่บา้ น

เพื่อให้เด็กเยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาส้าหรับ
การออกก้าลังกาย

จัดซื้ออุปกรณ์แจกให้หมู่บา้ น

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000 150,000 150,000 150,000

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

150,000 เกิดความรัก ประชาชนได้อนุรักษ์
ความสามัคคี วัฒนธรรมงาน
ในหมู่คณะ ประเพณีและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

130,000 130,000 130,000
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ตัวชีว้ ดั

สนง.ปลัด

เด็กและ ประชาชนในหมู่บา้ น สนง.ปลัด
เยาวชน
ได้รู้จักการใช้เวลา
มีอุปกรณ์ ว่างให้เกิดประโยชน์
กีฬาเพียงพอ และมีอุปกรณ์ส้าหรับ
ออกก้าลังกาย

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
กับการปฏิบตั ิงานตามหลัก
มีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมาภิบาล
เรื่องหลักธรรมาภิบาล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

เพื่อสร้างจิตส้านึกต่อต้านการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน อบต.

3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน อบต.

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล

สนง.ปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ทุกคน

20,000

20,000

20,000

ผู้บริหาร บุคลากรเกิดจิตส้านึก สนง.ปลัด
สมาชิกสภา ที่ดีในการต่อต้าน
พนักงาน อบต.
การทุจริต
ทุกคน

อบรมผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน อบต.

๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการทางการเมือง

ตัวชีว้ ดั

-

122

-

-

ผู้บริหาร บุคลากรเกิดจิตส้านึก สนง.ปลัด
สมาชิกสภา ที่ดีในการต่อต้าน
พนักงาน อบต.
การทุจริต
ทุกคน

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000 จ้านวนครั้ง
ที่อบรม

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
มากยิ่งขึ้น

สนง.ปลัด
กองคลัง
กองช่าง

๕ โครงการก้าหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ

เพื่อสร้างขวัญก้าลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง พนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง
มีขวัญและก้าลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

สนง.ปลัด
กองคลัง
กองช่าง

6 โครงการจัดอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. ผู้น้าชุมชน
องค์กรต่าง ๆ พนักงานและ
ลูกจ้าง

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของคน
ในท้องถิ่น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ผู้น้าชุมชน กลุ่มองค์กร
พนักงานส่วนต้าบล
และพนักงานจ้าง

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000 จ้านวนครั้ง
ที่อบรม

สนง.ปลัด
กองคลัง
กองช่าง
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ผู้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาได้พฒ
ั นา
คุณภาพและ
ศักยภาพของตนเอง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี

จัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

8 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ของบุคลากร อบต.บ้านนา

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น

อบรมพัฒนา ทัศนศึกษา
ดูงาน เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร อบต.

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงานนอก
ท้องที่ เพื่อไม่ให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน

ไปราชการ

พนักงานส่วนต้าบล

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง การจัดเก็บรายได้
ของต้าบลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

50,000 50,000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

บุคลากร
มีความรู้
เพิ่มขึ้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

พนักงานส่วน
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กองคลัง

บุคลากรมี
สนง.ปลัด
ประสิทธิภาพในการ กองคลัง
ปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น กองช่าง

ผู้เข้าร่วมอบรม
สนง.ปลัด
ต้าบล/พนัก มีความรู้ความสามารถ กองคลัง
งานจ้าง เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต
ที่ดินสาธารณะภายในต้าบล
บ้านนา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
การรังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ที่ดินสาธารณประโยชน์
ต้าบลบ้านนา

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000 สามารถทราบ ได้รับรู้แนวเขต
แนวเขตที่
ที่ดินสาธารณ
ชัดเจน
ประโยชน์ถูกต้อง
และชัดเจนทุกแปลง

๑๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อให้มีสถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
สารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของ อบต. ให้ทนั สมัยมาก
ยิ่งขึ้น

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชน ระบบการท้างานของ สนง.ปลัด
ได้รับความ
อบต. มีความ
กองคลัง
สะดวก
สะดวก รวดเร็ว
กองช่าง
รวดเร็ว

12 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

10,000 10,000

10,000

10,000

10,000 เป็นการแสดง เพื่อเป็นการแสดง
ออกถึง
ออกถึงความ
ความจงรัก
จงรักภักดี
ภักดี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้
จัดซื้อ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในพิธกี าร
กระเช้าดอกไม้ และ
วันส้าคัญต่าง ๆ
พวงมาลา
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กองช่าง

สนง.ปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

13 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
มีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว

บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ของส้านักงาน
ตามความจ้าเป็น

300,000 300,000 300,000 300,000

๑๔ โครงการก้าหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ

เพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง

200,000 200,000 200,000 200,000

15 โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ที่จ้าเป็นในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานของส้านักงาน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ที่จ้าเป็นของ
อบต.บ้านนา

100,000 100,000 100,000 100,000

126

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

300,000

วัสดุ
การปฏิบตั ิงานของ สนง.ปลัด
ครุภณ
ั ฑ์ อบต. มีประสิทธิภาพ กองคลัง
มีความพร้อม
มากยิ่งขึน้
กองช่าง
ส้าหรับปฏิบตั ิ
งาน
200,000 พนักงาน พนักงานส่วนต้าบล สนง.ปลัด
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
กองคลัง
มีขวัญและ
และก้าลังใจใน
กองช่าง
ก้าลังใจ
การปฏิบตั ิงาน
100,000 วัสดุ/อุปกรณ์
มีเครื่องมือใน
เพียงพอ
การปฏิบตั ิราชการ
ส้าหรับ
อย่างเพียงพอ
ปฏิบตั ิงาน

สนง.ปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัมนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540

๑๗ โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และ
สามารถน้าไปปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้อง
เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
ลดปัญหามลพิษจากขยะ

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชน

10,000

10,000

10,000

ภายในต้าบล

10,000

10,000

10,000 จ้านวนขยะ ปริมาณขยะในชุมชน สนง.ปลัด
ที่ลดลง ลดลงและประชาชน
ร้อยละ 2
มีจิตส้านึกในการ
รักษาความสะอาด

(ผลผลิตของโครงการ)
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จ้านวน
สามารภน้า
ผู้เข้าร่วม ความรู้ไปใช้ให้เกิด
โครงการได้รับ ประโยชน์ต่อองค์กร
ความรู้
และประชาชนได้

สนง.ปลัด

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๕๐ เมตร
พื้นที่รวม ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

๖,๙๖๔,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๒ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
Asphaltic Concrete
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยกรมหลวง-วังใหม่ หมู่ที่ ๕
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม
๔,๘๐๐ ตร.ม.

๑,๙๖๕,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
Asphaltic Concrete
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
สายเขาวง-ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ ๖
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ถนนกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ
๑.๐๐ เมตร พื้นที่รวม
๒๔,๐๐๐ ตร.ม.

๙,๒๐๗,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

Asphaltic Concrete สายเขาวง-นาปรือ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา

หมู่ที่ ๔ เชื่อมถ้้าสิงห์ ต้าบลบ้านนา
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete
สายช่องไทร-วิสัยเหนือ
หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓,๓๐๐ เมตร

๕ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete
สายช่องเพลียก - ควนจ้าปา หมู่ที่ ๑๑
เชื่อมถ้้าสิงห์ ต้าบลบ้านนา
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา

สายช่องคราม-ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ ๑๒
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

๑๐,๒๕๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓,๒๓๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๓,๑๓๓,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

หนา ๐.๐๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
พื้นที่รวม ๒๖,๔๐๐ ตร.ม.

หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร
พื้นที่รวม ๘,๐๐๐ ตร.ม.
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ

๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม
๕,๐๐๐ ตร.ม.
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ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)
๓,๕๘๑,๖๐๐

(บาท)

(บาท)

7 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
Asphaltic Concrete สายช่องเพลียก ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๑๑ ต้าบลบ้านนา
หนา ๐.๐๕ เทคี

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขี้นก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๕ เมตร
หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบ้านนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๖๐๕ เมตร
ต้าบลถ้้าสิงห์
หนา ๐.๑๕ เมตร

๔,๙๘๖,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete ถนนสายเขาวง
หมู่ที่ ๖ ต้าบลบ้านนา เชื่อม หมู่ที่ ๑
ต้าบลถ้้าสิงห์

๒,๘๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๗๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร
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ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10 โครงการก่อสร้างทางลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
Asphaltic Concrete
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๓,๓๐๐ เมตร
ถนนสายช่องไทร หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านนา
หนา ๐.๐๕ เมตร
เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ ต้าบลวิสัยเหนือ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๐,๐๙๑,๐๐๐

๑๑ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบ้านนา
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวังใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร

๗,๗๒๑,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง
Asphaltic Concrete
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านนา
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวังใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร

๓,๑๗๕,๕๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน
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ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)
๔,๓๗๔,๘๐๐

(บาท)

(บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
กว้าง ๕ เมตร
สายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ต้าบลบ้านนา ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๔๐๐ เมตร
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวังใหม่
หนา ๐.๐๕ เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๗๑๙ เมตร
ต้าบลบ้านนา
หนา ๐.๑๕ เมตร

๙,๖๘๕,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๔๑๘ เมตร
ต้าบลบ้านนา
หนา ๐.๑๕ เมตร

๘,๕๗๘,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

132

ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๓๖๐ เมตร
In-Place Recycling) สาย ชพ ๒๐๗๗
หนา ๐.๐๕ เมตร
บ.เขาวง-บ.ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ ๖,๑๑
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยขนุน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่
บริโภค ครบทุกครัวเรือน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

10,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อ้าเภอ
ความปลอดภัย สะดวก เมืองชุมพร
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

4,000,000

ประชาชนมีน้า ประชาชน
อ้าเภอ
อุปโภค บริโภค มีน้าอุปโภค เมืองชุมพร
บริโภค ที่สะอาด
และเพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ร. 5 ม.10
เชื่อม ม.7 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง 6.00 ม.
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 682 ม.หนา
0.05 ม.ไหล่ทางข้างละ
0.50 ม.

7,655,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม กรม
ความปลอดภัย สะดวก
ส่งเสริมฯ
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

133

ยุก.ทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การพั
จังหวั
ฒนากลุ
ดที่ ๑่มการพั
จังหวัฒดภาคใต้
นาการเกษตรกรรมการท่
ฝั่งอ่าวไทย
องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
Asphaltic Concrete สายเขาวง-นาปรือ ความสะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ที่ ๔ ต้าบลบ้านนา เชื่อมต้าบลถ้้าสิงห์
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
Asphaltic Concrete
สายช่องไทร หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านนา
เชื่อมต้าบลวิสัยเหนือ อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
Asphaltic Concrete
สายช่องเพลียก-หลังเขา หมู่ที่ 11
ต้าบลบ้านนา เชื่อมต้าบลถ้้าสิงห์
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

(บาท)

(บาท)

(บาท)
๖,๙๖๔,๐๐๐

(บาท)

(บาท)

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๕๐ เมตร
พื้นที่รวม ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,650 เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
พื้นที่รวม 13,2๐๐ ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร
พื้นที่รวม 9,000 ตร.ม.

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

5,125,000 5,125,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

5,000,000

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๓๔

ยุทธศาสตร์กจารพั
ังหวัฒ
ดทีนากลุ
่ ๑ การพั
่มจังฒ
หวันาการเกษตรกรรมการท่
ดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขี้นก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๕ เมตร
หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบ้านนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๖๐๕ เมตร
ต้าบลถ้้าสิงห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หนา ๐.๑๕ เมตร

๔,๙๘๖,๐๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

23 โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
Asphaltic Concrete
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านนา
หนา ๐.๐๕ เมตร
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

๓,๑๗๕,๕๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
กว้าง ๕ เมตร
สายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ต้าบลบ้านนา ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๑,๔๐๐ เมตร
เชื่อม หมู่ที่ ๕ ต้าบลวังใหม่
หนา ๐.๐๕ เมตร
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๔,๓๗๔,๘๐๐

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๑๓๕

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๔๑๘ เมตร
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หนา ๐.๑๕ เมตร

๒๖ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา
Asphaltic Concrete
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบ้านนา
เชื่อม ต้าบลวังใหม่
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร
ความปลอดภัย สะดวก
ในชีวติ และ
รวดเร็ว
ทรัพย์สิน

๘,๕๗๘,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร

๗,๗๒๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๗๑๙ เมตร
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง
หนา ๐.๑๕ เมตร
จังหวัดชุมพร

๙,๖๘๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

สะดวก
รวดเร็ว

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

สะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชน

อ้าเภอ

136

ยุทธศาสตร์กจารพั
ังหวัฒ
ดทีนากลุ
่ ๑ การพั
่มจังฒ
หวันาการเกษตรกรรมการท่
ดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย องเทีย่ ว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2565

(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้า

แบบ ผ ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยขนุน

บริโภค ครบทุกครัวเรือน

อุปโภค บริโภค มีน้าอุปโภค เมืองชุมพร
บริโภค ที่สะอาด
และเพียงพอ

๒๙ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา
Asphaltic Concrete
ซอยราษฎร์อุทศิ หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา
อ.เมือง จ.ชุมพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร

4,500,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร

๓๐ โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางพารา
Asphaltic Concrete
สายทุ่งหมัก-หน้าเขา หมู่ที่ 13
ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖ เมตร
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร

6,000,000 ประชาชนได้รับ การคมนาคม อบจ.ชุมพร

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

137

สะดวก
รวดเร็ว

สะดวก
รวดเร็ว

ผ.๐๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
ประสานโครงการพัฒนาสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอเมืองชุมพร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ความสะดวกในการสัญจรไปมา ยาว ๒,๓๖๐ เมตร
In-Place Recycling) สาย ชพ ๒๐๗๗
หนา ๐.๐๕ เมตร
บ.เขาวง-บ.ถ้้าสิงห์ หมู่ที่ ๖,๑๑
ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ระบบประปาขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยขนุน
บริโภค ครบทุกครัวเรือน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

(บาท)

(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

(บาท)

(บาท)

๔,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานรับ

(KPI)

จะได้รับ

ผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

อ้าเภอ
เมืองชุมพร

ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชน
มีน้าอุปโภค
บริโภค ที่สะอาด
และเพียงพอ

อ้าเภอ
เมืองชุมพร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
๒. ยุทธศาสตร์
๒.๑ แผนงาน

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี 2564

ปี ๒๕๖๔

รวม ๔ ปี

จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

(บาท)

โครงการ

(บาท)

