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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารที่รวมรวบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่
ดำเนินการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
จึงเป็ น เอกสารที่ ร วบรวมโครงการ กิจ กรรมต่าง ๆ ที่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นตำบลขนาบนากดำเนิ น การภายใต้
ข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น การนำยุทธศาสตร์การพั ฒ นาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากไปดำเนินการในภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
การวางแผนการดำเนิ นงาน (Operate Planning) เป็ นแผนงานซึ่ งนำแผนการบริ ห าร
(Administrative Planning) คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ดำเนินการใน
ภาคปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดขององค์การบริห ารส่ว นตำบลขนาบนาก ภายใต้ข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา ณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นรวมทั้งได้ประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ลักษณะของแผนปฏิบัติการดังนี้
(1) เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ (Action Plan)
(2) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
(3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริง
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการ
ดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริง ภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25 64 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก และหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานและจัดทำแผนพัฒ นา
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการดำเนินการ
หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล โครงการต่ า ง ๆ ที่ จ ะดำเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 64
แล้วคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จะจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย
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นำข้ อ มู ล จั ด หมวดหมู่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขนาบนาก
ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารตำบลขนาบนาก
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน
หลังจากจั ดทำร่างแผนการดำเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนตำบล
ขนาบนาก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิด
ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการดำเนินงานแสดงถึงแนวทางการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ จึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5

10.00

2,365,000

13.83

รวม

5

10.00

2,365,000

13.83

8

16.00

2,962,484

17.31

สำนักปลัด

3
3
1
2
7
2
26

6.00
6.00
2.00
4.00
14.00
4.00
52.00

40,000
9,702,000
24,600
240,000
578,000
162,000
13,709,084

0.23
56.73
0.14
1.40
3.38
0.95
80.16

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
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
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงาน
ของงบประมาณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

1

2.00

30,000

0.18

1

2.00

30,000

0.18

รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป

16

32.00

982,000

5.74

รวม

16

32.00

982,000

5.74

สำนักปลัด
สำนักปลัด/
กองคลัง
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ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิน้

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงาน
ของงบประมาณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

2

4.00

15,000

0.09

สำนักปลัด

2
50

4.00
100

15,000
17,101,084

0.09
100

-

5

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายหมอน
พังกาส หมู่ที่ 8
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2563 หน้า 2
ลำดับที่ 2)

รายละเอียดของกิจกรรม
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหมอน
พังกาส โดยลงลูกรังทำผิวจราจร ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นทีผ่ ิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า
4,400 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบบดอัด
แน่นตลอดสาย และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ
(บาท)
427,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 8
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2. โครงการยกระดับถนนสาย
ชายมาบออก หมู่ที่ 10
ตำบลขนาบนาก อำเภอ
ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)
หน้า 52 ลำดับที่ 79)

รายละเอียดของกิจกรรม
โดยลงลูกรังยกระดับ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร
และทำผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า
6,000 ตร.ม. ลูกรังและหินคลุกเกรดเกลี่ย
เรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ
(บาท)
1,708,000.-

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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 10 กองช่าง
ตำบล
ขนาบนาก
พื้นที่
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 10
ตำบลขนาบนาก
อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 5
ลำดับที่ 5)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอำเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจำหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 10 จากบริเวณบ้านนางเผือน หนูดำ
- บริเวณบ้านนางพร้อม ศรีเพชร ระยะทาง
850 เมตร

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
68,000.- หมู่ที่ 10 กองช่าง
ตำบล
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4. โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 3
ตำบลขนาบนาก
อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 3
ลำดับที่ 3)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอำเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจำหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 950 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
75,000.-

พื้นที่
หมู่ที่ 3
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5. โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 10
ตำบลขนาบนาก
อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 หน้า 4
ลำดับที่ 8)

รวม 5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอำเภอปากพนัง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจำหน่ายพาด
สายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
หมู่ที่ 10 จากบริเวณสะพานคลอง
พระราชดำริ - บริเวณสะพานหัวดอน
ระยะทาง 1,100 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
87,000.-

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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 10 กองช่าง
ตำบล
ขนาบนาก
พื้นที่

2,365,000
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 73 ลำดับ
ที่ 160)
2.

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

รายละเอียดของกิจกรรม
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖4
ณ อบต.ขนาบนาก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ จัดอบรม
,ทัศนศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
๑6๐,๐๐๐.-

30,0๐๐.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

ตำบล สำนักปลัด
ขนาบนาก

11

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 71 ลำดับที่ ๑53)

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

งบประมาณ
(บาท)
๘,๐๐๐.-

๒. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์

๒94,0๐๐.-

๓.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์

102,0๐๐.-

4.ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์การ
เรียน) จำนวน 2 ศูนย์

35,030.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
4. ค่าอาหารเสริม(นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๕๖5 หน้า 73 ลำดับที่ ๑58) จำนวน ๒ ศูนย์
๑.ศพด.อบต.ขนาบนาก
๒.ศพด.บ้านขนาบนาก
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
พืน้ ที่ ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนวัดขนาบนาก
๒.โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
๓.โรงเรียนบ้านนำทรัพย์
๔.โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ

งบประมาณ
(บาท)
๗๐8,994.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 71 ลำดับที่ ๑53)

งบประมาณ
(บาท)
50,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6. อุดหนุนโครงการค่ายจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน สพฐ.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑๒๕๖5 หน้า 74 ลำดับที่ 163)

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการค่ายจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๔
โรงเรียน

7.

อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้นำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เยาวชน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑โรงเรียน สพฐ.
๒๕๖5 หน้า 74 ลำดับที่ 162)

8.

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

รวม

8 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
๘5,560.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

88,900.-

ตำบล สำนักปลัด
ขนาบนาก

๑,400,000.-

ตำบล สำนักปลัด
ขนาบนาก

2,962,484.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว
(แผนพัฒนาท้องถิน่ 256๑-2565
หน้า 76 ลำดับที่ ๑70)
2.

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
หน้า 75 ลำดับที่ 165)

รายละเอียดของกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และคนในครอบครัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

10,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

ตำบล
สำนักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑-2565
หน้า 75 ลำดับที่ ๑68)

รวม 3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ
(บาท)
20,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

40,000.17

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.3 แผนงานงบกลาง
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
โรคเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 77
ลำดับที่ 173)

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

งบประมาณ
(บาท)
48,000.-

พื้นที่
หมู่ที่
1-10
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

2.

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

7,35๐,000.-

หมู่ที่
สำนักปลัด
1-10
ตำบล
ขนาบนาก

3.

โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 77
ลำดับที่ 175)

2,304,๐00.-

หมู่ที่
สำนักปลัด
1-10
ตำบล
ขนาบนาก

รวม

3 โครงการ

-เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้พิการ

9,702,000.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.5 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่
1.

งบประมาณ
(บาท)
40,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์,ค่าจ้าง
ฉีดวัคซีน,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

2.

โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า 92
ลำดับที่ 214)

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
200,000.- ตำบล สำนักปลัด
คณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่
ขนาบนาก
1- 10 หมู่บ้านละ 20,000 บาท
เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย หมู่บ้านละ 3 โครงการ

รวม

2 โครงการ

ตำบล
ขนาบนาก

240,000.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
ที่
1.

2.

งบประมาณ
(บาท)
150,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ของโรงเรียนในตำบลและ
ระหว่างตำบล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑2565 หน้า 96
ลำดับที่ 225)

- ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ณ อบต.
ปากแพรก เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬา,ค่าชุดนักกีฬา,ค่าน้ำดื่ม,
น้ำแข็ง,เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา
100,000.ตำบล สำนักปลัด
จัดเตรียมสนามแข่งขันและอุปกรณ์
ขนาบนาก
สำหรับแข่งขัน,ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
สถานที่จัดการแข่งขันเรือเพรียว ณ.
ริมคลองระราชดำริ (บ้านหัวดอน)

ตำบล
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
ที่
3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

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

โครงการจัดงานวันกตัญญู
แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 93
ลำดับที่ 217)

- จัดงานวันกตัญญูและรดน้ำ
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย เป็นค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าของรางวัลฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
160,000.-

150,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

ตำบล สำนักปลัด
ขนาบนาก

21

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน และสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
ที่
5.

6.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
เข้าพรรษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 96
ลำดับที่ 227)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันเข้าพรรษา โดยจัดซื้อเทียน
พรรษา มอบให้วัดต่าง ๆ
จำนวน 4 วัด

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

- อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
อำเภอปากพนัง ในการดำเนินงาน
ประเพณีสารทเดือนสิบ เช่น
ค่าจ้างทำเรือนหมรับ ผ้าระบาย
หลากสี ดอกไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

3,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.6 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
ที่
7.

รวม

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

7 โครงการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่
(บาท)
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง 13,000.- ที่ทำการปกครอง สำนักปลัด
อำเภอปากพนัง ในการดำเนินงาน
อำเภอ
ประเพณีแห่ผา้ ขึ้นธาตุ เป็นค่า
ปากพนัง
จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ค่าจ้างกลองยาวและนางรำ,ผ้า
พระบฏ ฯลฯ
รายละเอียดของกิจกรรม

586,000.-
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แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่
1.

2.

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นค่า
ไวนิล ฯลฯ

โครงการอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
ประจำ อบต.ขนาบนาก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 3
ลำดับที่ 2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น อาหาร
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
22,000.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

140,000.- ตำบล
สำนักปลัด
ขนาบนาก

162,000.24

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ลำดับ
ที่
1.

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่ม เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารและ
ศักยภาพคณะ
เครือ่ งดื่ม ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยง
กรรมการบริหารศูนย์บริการ เลี้ยง ฯลฯ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจำตำบลและ
ตัวแทนเกษตรประจำ
หมู่บ้าน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 5
ลำดับที่ 9)

1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
24,600.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

24,600.-
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แบบ ผด.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในตำบลขนาบนาก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 100
ลำดับที่ 238)

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

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

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

30,000.-
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
1.

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจ้าง
256๑-2565 หน้า 104
ทำพวงมาลา
ลำดับที่ 246)
โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 108
ลำดับที่ 260)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.
เช่น ค่าจ้างจัดทำปฏิทิน

งบประมาณ
(บาท)
10,000.-

45,000.-

พื้นที่
อบต.
ขนาบนาก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

อบต.
สำนักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
3.

งบประมาณ
(บาท)
300,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมา
รถปรับอากาศ ค่าที่พัก ฯลฯ

4.

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้ายไวนิล บัตรเลือกตั้ง คูหา
เลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ

400,000.-

อบต.
สำนักปลัด
ขนาบนาก

5.

โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของ
ทางราชการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 94 ลำดับที่ 220)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ธง พาน พวงมาลา
ฯลฯ

20,000.-

อบต.
สำนักปลัด
ขนาบนาก

อบต.
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
6.

งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

พื้นที่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานภายนอกในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อ อปท.

7.

โครงการจัดทำแผนพัฒนา
อบต.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-2565 หน้า 107
ลำดับที่ 255)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

10,000

อบต.
สำนักปลัด
ขนาบนาก

8.

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
และทะเบียนทรัพย์สิน
บุคลากรเพื่อสำรวจข้อมูล ,ค่าถ่าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
256๑-2565 เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 1
ลำดับที่ 257)

100,000

อบต.
กองคลัง
ขนาบนาก

อบต.
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9. โครงการประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
256๑-256๔ หน้า 108
ลำดับที่ 258)
10. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอปากพนัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 25612565 หน้า 103 ลำดับที่
245

รายละเอียดของกิจกรรม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอปากพนังรวมทั้งหมด
365,000 บาท โดย อบต.
ขนาบนาก อุดหนุนงบประมาณ
จำนวน 20,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
30,000.-

20,000.-

พื้นที่
อบต.
ขนาบนาก

หน่วยงาน
ดำเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต. สำนักปลัด
ขนาบนาก
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
11.

12.

13.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

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

เพื่ออุดหนุนอำเภอปากพนังใน
การจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วิชราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร(รัชกาลที่ 10 ) เป็นค่าจ้างทำ
ภัตตาหารเพล,ค่าจัดจ้างตกแต่ง
ประดับบริเวณสถานที่ประกอบ
พิธี ฯลฯ
โครงการจัดพิธีกุศลและกิจกรรมน้อม เพือ่ อุดหนุนอำเภอปากพนังเป็น
รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดจ้างประดับ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสียง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
(รัชกาลที่ 9)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 256๑-2565
แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 1)
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ พระบรมราชินี
( 3 มิ.ย.2563)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 110 ลำดับที่ 264)

เพื่ออุดหนุนอำเภอปากพนังใน
การจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
พระบรมราชินี เป็นค่าจ้างทำ
ภัตตาหารเพล,ค่าจัดจ้างตกแต่ง
ประดับบริเวณสถานที่ประกอบ
พิธี ฯลฯ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
5,000.- ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

4,000.-

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

สำนักปลัด

5,000.-

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

สำนักปลัด
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แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
14.

15.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 แก้ไข ครั้งที่
3 หน้า 2 ลำดับที่ 2)

เพื่ออุดหนุนอำเภอปากพนัง เป็น
ค่าจ้างทำภัตตาหารและจตุปัจจัย
ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จัดจ้าง
ตกแต่งประดับบริเวณที่ประกอบ
พระราชพิธี ฯลฯ

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

เพื่ออุดหนุนอำเภอปากพนังเป็น
ค่าเช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ค่าจ้าง
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ในการจัดงานรัฐ
พิธีถวายบังคมพระบรมรูป
(พระปิยมหาราช)

รวม 15 โครงการ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
5,000.- ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

3,000.-

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
ปากพนัง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

สำนักปลัด

982,000.32

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

รวม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 104
ลำดับที่ 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
ดำเนินการ
สำนักปลัด

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต. สำนักปลัด
ขนาบนาก

15,000.-
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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
3

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก จำนวน 1 เครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.
2563

22,000.-

อบต.
ขนาบนาก

สำนักปลัด

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค
2563
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.
2563

5,800.-

อบต.
ขนาบนาก

สำนักปลัด

7,500.-

อบต.
ขนาบนาก

กองคลัง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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
สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
จำนวน 1 เครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.
2563

22,000.-

อบต.
ขนาบนาก

สำนักปลัด

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค
2563

5,800.-

อบต.
ขนาบนาก

สำนักปลัด

35

ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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
(สมเด็จพระบรมราชินี)

-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระราชินี
จำนวน 1 ซุ้ม

89,000

อบต.
ขนาบนาก

สำนักปลัด
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ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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.

ตู้กระจกบานเลื่อน
จำนวน 2 ตัว

-ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน
2 ตัว มีขนาดไม่น้อยกว่า
w149.0×d40.6×h87.4
cm.

9,800

อบต.
ขนาบนาก

กองคลัง
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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.

กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล

-กล้องถ่ายรูป ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
24.3 ล้านพิกเซล เป็น
กล้องคอมแพค ความ
ละเอียดที่กำหนดเป็น
ความละเอียดที่เซ็นเตอร์
ภาพ

14,900

อบต.
ขนาบนาก

กองคลัง
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ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

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.

เครื่องสูบน้ำแบบจมขนาด
2 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง

-เครื่องสูบน้ำแบบจม ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2
แรงม้า
-ใบพัดทำด้วยสแตนเลส
-ปริมาณน้ำสูบได้ไม่น้อย
กว่า 120 ลิตรต่อนาที
-อุปกรณ์ประกอบด้วย
เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์
ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่
จะใช้งานได้

100,000

อบต.
ขนาบนาก

กองช่าง
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แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
53-005 สายวงแหวน
หมู่ที่ 2 บ้านป่าขลู

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-005 สายวงแหวน
หมู่ที่ 2 บ้านป่าขลู ตำบลขนาบนาก กว้าง
4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
771,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 2
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
53-007 สายบ้านนาย
ประยูร - บ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7
บ้านสระศรีเมือง

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-007 สายบ้านนาย
ประยูร-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านสระ
ศรีเมือง ตำบลขนาบนาก กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,225,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 7
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
53-006 สายบ้านนาย
เพี่ยม - บ้านนายสมบูรณ์
หมู่ที่ 4
บ้านท่านา

รวม 3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-006 สายบ้านนาย
เพี่ยม - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 4
บ้านท่านา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร

งบประมาณ
(บาท)
2,575,๐๐๐.-

พื้นที่
หมู่ที่ 4
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ 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

4,571,000
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แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ขนาบนาก
จำนวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
30,700.-

พื้นที่
ตำบล
ขนาบนาก

พ.ศ. 25๖3
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด

30,700

43

