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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารที่รวมรวบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่
ดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
จึงเป็ น เอกสารที่ ร วบรวมโครงการ กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลขนาบนากดาเนิ น การภายใต้
ข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น การนายุทธศาสตร์การพั ฒ นาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนากไปดาเนินการในภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
การวางแผนการด าเนิ นงาน (Operate Planning) เป็ นแผนงานซึ่ งน าแผนการบริ ห าร
(Administrative Planning) คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก ดาเนินการใน
ภาคปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดขององค์การบริห ารส่ว นตาบลขนาบนาก ภายใต้ข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมา ณ
พ.ศ. 2563 เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นรวมทั้งได้ประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ลักษณะของแผนปฏิบัติการดังนี้
(1) เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินการ (Action Plan)
(2) จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
(3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการ
ดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนากรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริง ภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 25 63 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก และหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานและจัดทาแผนพัฒ นา
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างแผนการดาเนินการ
หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล โครงการต่ า ง ๆ ที่ จ ะด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 63
แล้วคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก จะจัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดย
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น าข้ อ มู ล จั ด หมวดหมู่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขนาบนาก
ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารตาบลขนาบนาก
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
หลังจากจั ดทาร่างแผนการดาเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ขนาบนาก พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงานโดยให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการดาเนินงานแสดงถึงแนวทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ จึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงำน
งบประมำณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

12

21.43

3,543,400

19.53

รวม

12

21.43

3,543,400

19.53

8

14.29

2,979,476

16.42

สานักปลัด

1
3
3
2
7
1
25

1.79
5.36
5.36
3.57
12.50
1.79
44.64

10,000
9,702,000
45,000
270,000
578,000
22,000
13,606,476

0.06
53.46
0.25
1.49
3.19
0.12
74.98

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

2. ยุทธศำสตร์พัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.3 แผนงานงบกลาง
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2.5 แผนงานสาธารณสุข
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

กองช่าง
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ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำน
ของงบประมำณ
รับผิดชอบหลัก
ทัง้ หมด

1

1.79

30,000

0.17

1

1.79

30,000

0.17

รวม
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป

16

28.57

952,000

5.25

รวม

16

28.57

952,000

5.25

สานักปลัด
สานักปลัด/
กองคลัง
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ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงำนกำรเกษตร
รวม
รวมทั้งสิน้

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำน
ของงบประมำณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

2

3.57

15,000

0.08

สานักปลัด

2
56

3.57
100

15,000
18,146,876

0.08
100

-
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แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านท่านาสะพานตาเสก
ม.4,5 ต.ขนาบนาก
อ.ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 44
ลาดับที่ 51)

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน
คสล.ไม่น้อยว่า 1,280 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
787,๐๐๐.-

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมู่ที่ 4,5 กองช่าง
ตาบล
ขนาบนาก
พื้นที่
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายสะพานตีนติกบ้านนายเอื้อน หมู่ที่ 6
ตาบลขนาบนาก อาเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1/2562
หน้า 1 ลาดับที่ 1)

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยว่า 1,720 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
1,058,000.-

พื้นที่
หมู่ที่ 6
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายดอนชายโข้ หมู่ที่
10 ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565
หน้า 39 ลาดับที่ 33)

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยว่า 1,200 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
738,000.- หมู่ที่ 10 กองช่าง
ตาบล
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔. โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565
หน้า 39 ลาดับที่ 35)

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ที่บริเวณ 75,900.- หมู่ที่ 4
กองช่าง
ถนนบ้านนายวินัย-บ้านนายพวน-ทางเข้า
ตาบล
บ้านนางเหม คงลออ หมู่ที่ 4 ตาบล
ขนาบนาก
ขนาบนาก ชนิดหลอดไฟยาวนีออน LED
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม 19 จุด
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
รายละเอียดของกิจกรรม
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕. โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 39
ลาดับที่ 36)

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ที่บริเวณ 22,200.- หมู่ที่ 5
กองช่าง
สะพานตาเสก-บ้านนางดับ นาคราช หมู่ที่
ตาบล
5 ตาบลขนาบนาก ชนิดหลอดไฟยาวนีออน
ขนาบนาก
LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม 6 จุด
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
รายละเอียดของกิจกรรม
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๖. โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 40
ลาดับที่ 37)

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ที่บริเวณ 62,100.- หมู่ที่ 7
กองช่าง
สะพานบ้านนางเฉลา-ทางเข้าบ้านนายจวน
ตาบล
พรหมแก้ว หมู่ที่ 7 ตาบลขนาบนาก ชนิด
ขนาบนาก
หลอดไฟยาวนีออน LED พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด รวม 15 จุด
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
รายละเอียดของกิจกรรม
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7. โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 40
ลาดับที่ 38)

รายละเอียดของกิจกรรม
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ที่จาก
บริเวณบ้านนางจรวย กลิ่นขา-สามแยก
ทางเข้าวัดโคกแสง หมู่ที่ 9 ตาบล
ขนาบนาก ชนิดหลอดไฟยาวนีออน LED
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม 14 จุด
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
53,300.-

พื้นที่
หมู่ที่ 9
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8. โครงการปรับปรุงระบบ่อ
บาดาลบ้านเกาะฝ้าย
หมู่ที่ 7 ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 38
ลาดับที่ 31)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบบ่อบาดาล
(บ้านเกาะฝ้าย) หมู่ที่ 7 โดยทาการขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
464,000.-

พื้นที่
หมู่ที่ 7
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9. โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 4
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 41
ลาดับที่ 41)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจาหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1,230 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
98,250.-

พื้นที่
หมู่ที่ 4
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10. โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 5
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 41
ลาดับที่ 42)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจาหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 360 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
31,000.-

พื้นที่
หมู่ที่ 5
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11. โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 7
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 42
ลาดับที่ 43)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจาหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 7 ระยะทาง 850 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
67,150.-

พื้นที่
หมู่ที่ 7
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12. โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 9
ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 42
ลาดับที่ 44)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจาหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,100 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
86,500.-

พื้นที่
หมู่ที่ 9
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 73 ลาดับ
ที่ 160)
2.

โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
256๑-2565 หน้า 71 ลาดับ
ที่ 149)

รายละเอียดของกิจกรรม
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๖3 ณ อบต.
ขนาบนาก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ จัดอบรม
,ทัศนศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
๑5๐,๐๐๐.-

30,0๐๐.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 71 ลาดับที่ ๑53)

รายละเอียดของกิจกรรม
๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ ๒,๐๐๐ บาท จานวน
๔ คน

งบประมาณ
(บาท)
๘,๐๐๐.-

๒. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ ศูนย์

๒94,0๐๐.-

๓.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ ศูนย์

102,0๐๐.-

4.ค่าจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์การ
เรียน) จานวน 2 ศูนย์

35,030.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
4. ค่าอาหารเสริม(นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๕๖5 หน้า 73 ลาดับที่ ๑58) จานวน ๒ ศูนย์
๑.ศพด.อบต.ขนาบนาก
๒.ศพด.บ้านขนาบนาก
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
พืน้ ที่ ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนวัดขนาบนาก
๒.โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
๓.โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
๔.โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ

งบประมาณ
(บาท)
๗๐8,994.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 71 ลาดับที่ ๑53)

งบประมาณ
(บาท)
50,000.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6. อุดหนุนโครงการค่ายจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน สพฐ.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 74 ลาดับที่ 163)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการค่ายจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียน สพฐ. จานวน ๔
โรงเรียน

7.

อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้นา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เยาวชน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
โครงการพัฒนาผู้นาเยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑โรงเรียน สพฐ.
๒๕๖5 หน้า 74 ลาดับที่ 162)

8.

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการอาหารกลางวัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๒๕๖5 หน้า 74 ลาดับที่ 164)

รวม

8 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
๘2,400.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

92,040.-

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก

๑,427,012.-

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก

2,979,476.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑-2565
หน้า 76 ลาดับที่ ๑70)

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และคนในครอบครัว

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

10,000.23

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.3 แผนงำนงบกลำง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
โรคเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 77
ลาดับที่ 173)

รายละเอียดของกิจกรรม
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คนละ 500 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน (ผู้ป่วย 6 คน)

งบประมาณ
(บาท)
48,000.-

พื้นที่
หมู่ที่
1-10
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

2.

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
แก่ผ้สู ูงอายุ
256๑-2565
หน้า 77 ลาดับที่ 174)

7,35๐,000.-

หมู่ที่
สานักปลัด
1-10
ตาบล
ขนาบนาก

3.

โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 77
ลาดับที่ 175)

2,304,๐00.-

หมู่ที่
สานักปลัด
1-10
ตาบล
ขนาบนาก

รวม

3 โครงการ

-เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้พิการ

9,702,000.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1.

งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการกฏหมายจราจร
ให้กับเด็กและเยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑2565 หน้า 80 ลาดับที่
184)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จาเป็น ในการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว

2.

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า79 ลาดับที่
181)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ

10,000.-

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก

3.

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ อบต.
ขนาบนาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า 79 ลาดับที่
179)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ

20,000.-

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก

รวม

3 โครงกร

ตาบล
ขนาบนาก

55,000.25

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.5 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่
1.

งบประมาณ
(บาท)
70,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑2565 หน้า 83
ลาดับที่ 196)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์,ค่าจ้าง
ฉีดวัคซีน,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

2.

โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า 92
ลาดับที่ 214)

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
200,000.- ตาบล สานักปลัด
คณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่
ขนาบนาก
1- 10 หมู่บ้านละ 20,000 บาท
เพื่อดาเนินงานด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย หมู่บ้านละ 3 โครงการ

รวม

2 โครงการ

ตาบล
ขนาบนาก

270,000.-

26

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
1.

2.

งบประมาณ
(บาท)
150,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ของโรงเรียนในตาบลและ
ระหว่างตาบล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑2565 หน้า 96
ลาดับที่ 225)

- ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ณ อบต.
ปากแพรก เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬา,ค่าชุดนักกีฬา,ค่าน้าดื่ม,
น้าแข็ง,เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ

โครงการจัดงานแข่งขัน
เรือเพรียว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 94
ลาดับที่ 221)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา
100,000.ตาบล สานักปลัด
จัดเตรียมสนามแข่งขันและอุปกรณ์
ขนาบนาก
สาหรับแข่งขัน,ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
สถานที่จัดการแข่งขันเรือเพรียว ณ.
ริมคลองระราชดาริ (บ้านหัวดอน)

ตาบล
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณี”
ลอยกระทง”
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 93
ลาดับที่ 218)

- จัดงานประเพณี”ลอยกระทง”
โดยมีคา่ ใช้จ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายไวนิล
ฯลฯ

โครงการจัดงานวันกตัญญู
แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 93
ลาดับที่ 217)

- จัดงานวันกตัญญูและรดน้า
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย เป็นค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าของรางวัลฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
150,000.-

140,000.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

ตาบล สานักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
5.

6.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
เข้าพรรษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 96
ลาดับที่ 227)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันเข้าพรรษา โดยจัดซื้อเทียน
พรรษา มอบให้วัดต่าง ๆ
จานวน 4 วัด

โครงการจัดกิจกรรมแห่
หมรับวันงานเดือนสิบ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 97
ลาดับที่ 228)

- อุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากพนัง ในการดาเนินงาน
ประเพณีสารทเดือนสิบ เช่น
ค่าจ้างทาเรือนหมรับ ผ้าระบาย
หลากสี ดอกไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
15,000.-

3,000.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
7.

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 97
ลาดับที่ 229)

7 โครงการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- อุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครอง 20,000.- ที่ทาการปกครอง สานักปลัด
อาเภอปากพนัง ในการดาเนินงาน
อาเภอ
ประเพณีแห่ผา้ ขึ้นธาตุ เป็นค่า
ปากพนัง
จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ค่าจ้างกลองยาวและนางรา,ผ้า
พระบฏ ฯลฯ
รายละเอียดของกิจกรรม

578,000.-

30

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำคนและสังคม
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่
1.

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนใน
เทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 98
ลาดับที่ 231)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นค่า
ไวนิล ฯลฯ

1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
22,000.-

พื้นที่
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

22,000.-
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แบบ ผด.02
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในตาบลขนาบนาก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 100
ลาดับที่ 238)

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
30,000.- ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

30,000.-
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจ้าง
256๑-2565 หน้า 104
ทาพวงมาลา
ลาดับที่ 246)

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

พื้นที่
อบต.
ขนาบนาก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

2

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 112
ลาดับที่ 2)

- เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน เช่น
ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ

30,000.-

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

3

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 108
ลาดับที่ 260)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.
เช่น ค่าจ้างจัดทาปฏิทิน

45,000.-

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
4.

งบประมาณ
(บาท)
160,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
อบต.ขนาบนาก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑-2565
หน้า 106 ลาดับที่ 254)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมา
รถปรับอากาศ ค่าที่พัก ฯลฯ

5.

โครงการเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 109 ลาดับที่ 262)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้ายไวนิล บัตรเลือกตั้ง คูหา
เลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ

400,000.-

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

6.

โครงการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ ของ
ทางราชการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 94 ลาดับที่ 220)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ธง พาน พวงมาลา
ฯลฯ

20,000.-

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

อบต.
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
7.

งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการติดตามประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 107
ลาดับที่ 256)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานภายนอกในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อ อปท.

8.

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 107
ลาดับที่ 255)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

10,000

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

9.

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
และทะเบียนทรัพย์สิน
บุคลากรเพื่อสารวจข้อมูล ,ค่าถ่าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
256๑-2565 หน้า 107
ลาดับที่ 257)

200,000

อบต.
กองคลัง
ขนาบนาก

อบต.
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10. โครงการประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-256๔ หน้า 108
ลาดับที่ 258)
11. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอปากพนัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า 103 ลาดับที่
245

รายละเอียดของกิจกรรม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อทาหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ฯ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอปากพนังรวมทั้งหมด
365,000 บาท โดย อบต.
ขนาบนาก อุดหนุนงบประมาณ
จานวน 20,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
30,000.-

20,000.-

พื้นที่
อบต.
ขนาบนาก

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต. สานักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
12.

13.

14.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10 )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 110 ลาดับที่ 265)

เพื่ออุดหนุนอาเภอปากพนังใน
การจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วิชราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร(รัชกาลที่ 10 ) เป็นค่าจ้างทา
ภัตตาหารเพล,ค่าจัดจ้างตกแต่ง
ประดับบริเวณสถานที่ประกอบ
พิธี ฯลฯ
โครงการจัดงานวันสวรรคต
เพื่ออุดหนุนอาเภอปากพนังเป็น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดจ้างประดับ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑-2565 เสียง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
หน้า 110 ลาดับที่ 266)
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ พระบรมราชินี
( 3 มิ.ย.2563)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 110 ลาดับที่ 264)

เพื่ออุดหนุนอาเภอปากพนังใน
การจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
พระบรมราชินี เป็นค่าจ้างทา
ภัตตาหารเพล,ค่าจัดจ้างตกแต่ง
ประดับบริเวณสถานที่ประกอบ
พิธี ฯลฯ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
5,000.- ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

4,000.-

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

สานักปลัด

5,000.-

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

สานักปลัด
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
15.

16.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหามหาราชินี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 110
ลาดับที่ 267)

เพื่ออุดหนุนอาเภอปากพนัง เป็น
ค่าจ้างทาภัตตาหารและจตุปัจจัย
ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จัดจ้าง
ตกแต่งประดับบริเวณที่ประกอบ
พระราชพิธี ฯลฯ

โครงการงานรัฐพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 111
ลาดับที่ 268)

เพื่ออุดหนุนอาเภอปากพนังเป็น
ค่าเช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ค่าจ้าง
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ในการจัดงานรัฐ
พิธีถวายบังคมพระบรมรูป
(พระปิยมหาราช)

รวม 16 โครงการ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
5,000.- ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

3,000.-

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

สานักปลัด

952,000.39

แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 112
ลาดับที่ 269)
2.

รวม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 104
ลาดับที่ 247)

2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ค่าพันธุ์ไม้ อาหารและ
เครื่องดื่มฯลฯ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ไวนิล ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

5,000.-

พื้นที่
อบต.
ขนาบนาก

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต. สานักปลัด
ขนาบนาก

15,000.-
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลาดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.

เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือLED สี

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562

15,000.-

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

2.

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562

22,000.-

อบต.
กองคลัง
ขนาบนาก

16,000.-

อบต.
กองคลัง
ขนาบนาก

5,800.-

อบต.
กองคลัง
ขนาบนาก

3.

4.

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562
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ครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลาดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 20,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักงบประมาณ

30,600

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก

ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลาดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
จานวน 1 ซุ้ม ขนาดฐาน
กว้าง 2.40 เมตร สูง
4.20 เมตร จากฐานถึง
ยอดซุ้มสูง 3.00 เมตร

89,000

อบต.
สานักปลัด
ขนาบนาก
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร
แผนงำนเคหะและชุมชน
ลาดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.

เครื่องสูบน้าแบบจมขนาด
2 แรงม้า จานวน 4 เครื่อง

-เครื่องสูบน้าแบบจม ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2
แรงม้า
-ใบพัดทาด้วยสแตนเลส
-ปริมาณน้าสูบได้ไม่น้อย
กว่า 120 ลิตรต่อนาที
-อุปกรณ์ประกอบด้วย
เครื่องสูบน้าและมอเตอร์
ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่
จะใช้งานได้

89,000

อบต.
ขนาบนาก

กองช่าง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนเคหะและชุมชน
ลาดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.
2.

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562

22,000

อบต.
ขนาบนาก

กองช่าง

5,000

อบต.
ขนาบนาก

กองช่าง
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แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2. โครงการซ่อมสร้างถนน
ลาดยางสายบ้านป่าพร้าวบ้านดอนโพรง (วิธีผิว
จราจรแบบพาราเคปชิล)
ผิวจราจรยางพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ม.3 ต.ขนาบนาก
อ.ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า
117 ลาดับที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรม
ซ่อมสร้างถนน ลาดยางสายบ้านป่าพร้าวบ้านดอนโพรง (วิธีผิวจราจรแบบพารา
เคปชิล) ผิวจราจรยางพาราแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ยาว 1,790 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10,740 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
6,762,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 3
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

45

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขนำบนำก
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทางหลวงท้องถิ่น นศ
ถ.53-004 สายบ้านนา
ทรัพย์ ม.9 ต.ขนาบนาก
อ.ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า
117 ลาดับที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.53-004 สาย
บ้านนาทรัพย์ ม.9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)
5,569,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 9
ตาบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖2
พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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