
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 
 

ค ำน ำ 
 
 
            “แผนกำรด ำเนินงำน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2561  นั้น  หมายความว่า แผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมขึ้น  โดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคมก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
          
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

สารบัญ 
 

        หน้า 
 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
 
  หลักการและเหตุผล        1        
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 
  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน               3 
                     ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                                                                3 
  
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม        4 
 

  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                     5 – 10 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)                                          11 – 36 
                     บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ (แบบ ผด.๐๒/๑)                                                      37 – 45 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 
1.3  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เก็บ
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องการด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคมและหน่วยงานต่าง ๆ  
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
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 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย
และแผน/ส านักงานปลัด หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม รวมถึง ส านัก  
กอง ฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. บ้านนิคม 

 
    
 
 

ผู้บริหาร อบต. บ้านนิคม ให้ความเห็นชอบ 
 

 
 
 

ประกาศใช้ 
 

อบต. บ้านนิคม 

  หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านนิคม 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านนิคม 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบต. บ้านนิคม 

คณะกรรมการพัฒนา 
อบต. บ้านนิคม 

ผู้บริหาร 
อบต. บ้านนิคม 



3 
 

 
1.4  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.5   ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีได้
จัดท าไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อใช้เป็นแผนการด าเนินงานส าหรับปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. เพื่อให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบ ในการบริหาร  
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม
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 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 14.04 3,747,000 18.79 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 37 64.92 15,042,560 75.42 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 3.50 40,000 0.20 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 8.77 120,000 0.60 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กร 
     ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

5 8.77 995,000 4.99 

รวม 57 100 19,944,560 100 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 14.04 3,747,000 18.79 กองช่าง 

รวม 8 14.04 3,747,000 18.79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

 

 
7  

         
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม      
2.1 แผนงานการศึกษา 9 15.80 4,898,760 24.56 กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.50 105,000      0.53 ส านักงานปลัดฯ 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 15.80 300,000 1.50 กองการศึกษาฯ,ส านักงานปลัดฯ 
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.50 130,000 0.65 ส านักงานปลัดฯ 
2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 21.05 730,000 3.66 กองการศึกษาฯ 
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5.27 8,878,800 44.52 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 37         64.92 15,042,560    75.42  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ      
3.1 แผนงานการเกษตร 1 1.75 15,000 0.08 กองการศึกษาฯ 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.75 25,000 0.12 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 2 3.50 40,000 0.20  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
4.1 แผนงานการเกษตร 3 5.27 55,000 0.28 ส านักงานปลัดฯ 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.75 50,000 0.25 ส านักงานปลัดฯ 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.75 15,000 0.07 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 5 8.77 120,000 0.60  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและ 
     การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

     

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 7.02 500,000 2.51 ส านักงานปลัดฯ,กองคลัง 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.75 495,000 2.48 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 5 8.77 995,000 4.99  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายเขาวง-เหนือคลองซา 
หมู่ 7-2 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวง-เหนือคลอง
ซา หมู่ 7-2 โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืน
ท างเดิ มแล้ วบดทั บ กว้ า ง4 .00  เมต ร
ยาว  2 ,400  เมตร    ท าผิ วท าง   คสล . 
กว้าง   4.00 เมตร ยาว รวม  137 เมตร 
 หนา  0 .15  เมต ร   ไหล่ ท างหิ น ผุ ข้ า ง
ละ 0.50 เมตร(หรือมีพ้ืนที่ผิวทาง คสล.ไม่
น้อยกว่า  548 ตารางเมตร) ซ่อมแซมท่อ
ระบ ายน้ า ส อ งจุ ด  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ งป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด)   

499,000 หมู่ที่ 7
ต าบลบ้าน
นิคม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
2 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายควนแบก-เหนือ
คลองซา หมู่ 1-7 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนแบก-เหนือ
คลองซา หมู่ 1-7 โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิม
แล้วบดทับกว้าง4.00เมตรยาว 2,000 เมตร   ท าผิว
ทาง  คสล.  กว้ าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พ้ื นที่ ผิ วทาง คสล.ไม่ น้ อยกว่ า  600 ตาราง
เมตร) ซ่อมแซมท่อระบายน้ าสองจุด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

495,000 หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายแนว 3 ทิศ
เหนือ หมู่ 9 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนว 3 ทิศ
เหนือ หมู ่9 โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบด
ทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาวตลอดสาย ท าผิวทาง คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินผุข้างละ 0.50 เมตร(หรือมีพ้ืนที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อย
กว่า  640 ตารางเมตร)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

499,000 หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
4 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายแนวแปดทิศใต้ 
หมู่ 10 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนวแปดทิศ
ใต้ หมู่ 10 โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้ว
บดทับกว้าง 4.00ยาว 1,200 เมตร ท าผิวทาง  คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  190 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่
ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ผิวทาง คสล.
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ 

497,000 หมู่ที่ 10
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายพงศ์ภัณฑารักษ์ 
– แนวหก หมู่ 8 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายพงศ์ภัณฑารักษ์ – แนวหก หมู ่8 โดยท าการเกรด
ปรั บแต่ งพ้ื นทางเดิ มแล้ วบดทั บทั บ กว้ าง 
4.00  ยาว 600 เมตร ท าผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตรว้าหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้าง
ละ 0.50 เมตร(หรือมี พ้ืนที่ ผิ วทาง คสล.ไม่น้อย
กว่ า  800 ตารางเมตร) พร้ อมติ ดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ 

496,000 หมู่ที ่8 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แนว 5 ทิศใต้ หมู่ 4-8 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนว 5 ทิศใต้ หมู่ 4-8 โดยท าการเกรดปรับแต่ง
พ้ื นทางเดิ มแล้ วบดทั บ  ท าผิ วทาง  คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร(หรือมีพ้ืนที่ผิวทาง คสล.
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

498,000 หมู่ที่ 4,8 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยลึก หมู่ 6 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหว้ยลึก หมู ่6 โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิม
แล้วบดทับ ท าผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว  140 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร
(หรือมีพ้ืนที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า  560 ตารางเมตร) 
ซ่อมแซมท่อระบายน้ าโดยวางท่อเพ่ิม 8 ท่อนถมหินผุ
หลังท่อ ดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะหน้า-หลังท่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

497,000 หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
8 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล หมู่ 3 
ก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 โดยท า
การขุ ด เจาะบ่ อบาดาลขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมงท่อกรุ 
PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ าในบ่อบาดาลขนาด ไม่
น้อยกว่า 1.5 hp พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

266,000 หมู่ที่ 3ต าบล
บ้านนิคม 

กองช่าง             

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,747,000   
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,747,000   

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือให้เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

20,000 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ             

2 โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเพ่ือ
ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

10,000 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ             

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการ
ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน
โภชนาการและด้านการดูแลช่องปาก 

15,000 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว 
อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ให้เด็กใน ศพด.  

1,040,900 ศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัด อบต.
บ้านนิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้ 

ส่งเสริม สร้าง ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ให้แก่
เด็กและเยาวชน 

30,000 อบต.บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

17 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 

6 โครงการค่ายเยาวชน ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน 

80,000 ต าบลบ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
อิสลาม 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน
จริยธรรมอิสลามตามหลักศาสนา เรียนรู้และ
ฝึกศาสนกิจที่ถูกต้อง เข้าถึงชุมชน เสริมสร้าง
ความเข้าใจ สนับสนุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมตามแนวพหุสังคมนิยม 

15,000 มัสยิดดารุ้ลฮุดา 
หมู่ 12 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านนิคม 

2,372,000 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านนิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
สังกัด ศพด. บ้านนิคม จ านวน 2 ศูนย์ คือ 
ศพด.บ้านนิคม ศพด. นาต าเสา และนักเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 4 
โรงเรียน คือ โรงเรียนสมสรร โรงเรียนบ้านเขา
วง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน และโรงเรียนบ้าน
นาต าเสา  

1,315,860 ศพด. บ้านนิคม
และโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
ต าบลบ้านนิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานการศึกษา 4,898,760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

19 

 
2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ ให้ประชาชนในเขต
ต าบลมีความรู้ในการป้องกัน
เกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

15,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัข
บ้าและการป้องกันเพ่ือให้
ประชาชนมีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

90,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานสาธารณสุข 105,000  
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

20 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการค่ายเยาวชน

ห่างไกลยาเสพติด 
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
โทษพิษภัยของยาเสพติด การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน เด็ก และ
เยาวชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

60,000 ค่ายศรีนครินทรา 
อ.ทุ่งสง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการต้นกล้าบัญชี 
สู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน รู้จัก
บริหารหารงบประมาณ รู้จักคุณค่า
ของเงินและสิ่ งของ มีวิธีคิดที่จะ
พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม 
รู้จักกระบวนการออมเงิน 
 

15,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

3 โครงการตามรอยพ่อ 
อยู่อย่างพอเพียง 

ฝึกอบรม ให้ความรู้สร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ร่วมอบรมได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่า
ในบริเวณบ้าน เช่น การสร้างรั้วกิน
ได้ การท าสวนครัว โดยปลูกทุก
อย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก 

25,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

21 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
4 โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาการคนพิการ
และให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลคนพิการ 

ฝึกอบรมให้ความรู้  ให้แก่คนพิการ
และให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ 
รวมไปถึงการฝึกทักษะการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต 
การฝึกทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ
คนพิการ การฝึกทักษะการใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

15,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

5 โครงการสตรีไทย
ห่วงใยสุขภาพ 

ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
ให้กับแม่บ้านสตรี เพ่ือส่งเสริมให้
สตรีได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

15,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

22 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
6 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมโรงเรียนจิต
แจ่มใสวัยเกษียณ 

กิจกรรมมีการบรรยายการดูแล
สุขภาพ ฝึกปฏิบัติ การเต้นท่ากาย
บริหารต่างๆตามวัย เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ มีความรู้ มีทักษะ สามารถ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง สามารถ
ใช้ ชี วิ ต ใน บั้ น ป ล าย ชี วิ ต ต าม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ  รวมไปถึง
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมด้วย
ตนเองให้มากที่สุด 

30,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

7 โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ถ่ายทอดต ารายาสมุนไพร
รักษาโรค ภูมิปัญญาด้านประเพณี
บุญทานไฟ   ภูมปัญญาด้าน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้กับคนรุ่นหลัง 
 

20,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
8 โครงการจิตแจ่มใส 

ในวัยผู้สูงอายุ 
อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะในวัยผู้สูงอายุ 
 
 

40,000 อบต.บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น
ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและ
ความส าคัญของตนเอง พัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ และเพ่ือให้
ประชาชนในเขตต าบล ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน 

80,000 สนามโรงเรียน 
สมสรร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000  
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

24 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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 โครงการฝึกอบรม อปพร. 
พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยุของ
ต าบลบ้านนิคม 

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันและและบรรเทา
ภยันตราย ลดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ 

100,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการอันเกี่ยวเนื่อง
กับการรณรงค์ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

เพ่ิมความปลอดภัย ความ
สะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
และผู้สัญจรไปมา ตลอดจน
บรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
เดินทาง ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

30,000 หน้าโรงเรียน
บ้านนิคมวัง
หิน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

25 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
    2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการกีฬาเด็ก

และเยาวชน 
ส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา  
ออกก าลังกาย ห่างไกลอบายมุข โดย
จัดการแข่ งขันกีฬา เช่น  ฟุตบอล 
ตะกร้อ กรีฑา กีฬาพ้ืนบ้าน และอ่ืนๆ 

150,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
นิคมวังหิน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  

35,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
นิคมวังหิน 

กอง
การศึกษาฯ             

3 โครงการแข่งขัน
กีฬาต าบลบ้านนิคม 

ส่งเสริมให้ประชาชน  เล่นกีฬา ออก
ก าลั งกาย  ห่ างไกลอบายมุข  โดย
จัดการแข่ งขันกีฬา เช่น  ฟุตบอล
ตะกร้อ กีฬาพ้ืนบ้าน และอ่ืนๆ 

200,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
นิคมวังหิน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 

จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน 

20,000 สนามท่ี
ผู้จัดการ
แข่งขัน
ก าหนด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

26 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 
5 โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนการละเล่น
มหรสพ และศิลปะ
พ้ืนบ้าน 

อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการร ามโนราห์
ซึ่งเป็นศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ 

25,000 หมู่ที่ 1 ต าบล
บ้านนิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา 

พิธีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา 20,000 วัดควนหัวไทร กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีชักพระ 

การตกแต่งเรือพระ  
การแห่เรือพระ   

40,000 วัดควนหัวไทร, 
ส านักสงฆ์นิคม

ภาวนาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญทานไฟ 

กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
สาธิตการท าขนมจากปราชญ์
ชาวบ้าน 

40,000 วัดควนหัวไทร, 
ส านักสงฆ์นิคม

ภาวนาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมประกวดกระทง การ
แสดงของนักเรียน การแสดงของ
กลุ่มองค์กรต่างๆ 

70,000 สนามโรงเรียน
บ้านนิคมวังหิน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

27 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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. 

10 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ระ เพ ณี เท ศ ก าล วั น
มาฆบูชาแห่ผ้ าขึ้นธาตุ 
นครศรีธรรมราช และแห่
ผ้าห่มพระพุทธลีลาศิริ
ธรรมนครอัครมหามิ่ ง
มงคล อ าเภอบางขัน 

อุ ด ห นุ น โค ร งก าร อุ ด ห นุ น
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช 
และแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาศศิริ
ธรรมนครอัครมหามิ่ งมงคล 
อ าเภอบางขัน 

55,000 อ าเภอบางขัน กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

อุ ด ห นุ น โค ร งก าร อุ ด ห นุ น
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อ.
บางขัน 

35,000 อ าเภอบางขัน กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
และอนุรักษ์ประเพณีชัก
พระ อ าเภอบางขัน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
บ า งขั น โค ร งก า ร อุ ด ห นุ น
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระ อ าเภอบางขัน 

40,000 อ าเภอบางขัน กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  730,000  
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

28 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,290,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,516,800 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 8,878,800  
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 15,042,560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

29 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 แผนการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการสนับสนุน

การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ ให้ เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชน ตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ
ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
ได้เรียนรู้ร่วมกันในการท าเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและจัดตั้ง
เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000 โรงเรียน 
บ้านนาต าเสา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนการเกษตร 15,000  
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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 โครงการเกษตรกรในโลก
ออนไลน์ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการสร้าง
ช่องทางการตลาดการจ าหน่ าย
สินค้าเกษตร ในสื่อโซเชี่ยล ให้กับ
เกษตรกรในต าบลบ้านนิคม 

25,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000  
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 40,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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. โครงการปลูกต้นไม้
ข้างทางสายหลัก ที่
สาธารณะ หัวไร่ปลาย
สวน ครอบคลุมทั้ง 13 
หมู่บ้าน 

จัดหาต้นกล้าส าหรับปลูกป่า 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เชิ ญ ช ว น
หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมในการปลูกป่า 

15,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการรักษาความ
สะอาดบริเวณสองข้าง
ทางถนนและพ้ืนที่
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 

ท าความสะอาดพ้ืนที่สองข้าง
ทางสายหลัก พ้ืนที่สาธารณะ 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตต าบล
บ้านนิคม ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน ผู้น าชุมชน และประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม 

20,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

3 โครงการ รักษ์น้ า 
 รักป่า รักษาแผ่นดิน 

เชิญชวนประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการปลูกต้น ไม้  ปรับ
สถานที่ ให้ สวยงามเพ่ือเป็ น
ส ถ าน ที่ พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใจ 
ประกวดภาพถ่าย  

20,000 จุดชมวิว 
ช่องเหรียง 
หมู่ที่ 10 

ต าบลบ้านนิคม 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานการเกษตร 55,000  
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการรณรงค์การ

ปลูกจิตส านึกการคัด
แยกขยะให้กับ
ครัวเรือน 

ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ มี
ความตระหนักในการคัดแยก
ขยะ มีความคิดสร้างสรรค์สร้าง
สิ่ งประดิษฐ์จากขยะเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

50,000 อบต.บ้านนิคม 
 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 โครงการรณรงค์และ

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการและลด
มลพิษ 

รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหามลพิษในพ้ืนที่ 
ได้รับความรู้ การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ 

15,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานสาธารณสุข 15,000  
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

120,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 โครงการบูรณาการ

แผนชุมชนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนิน
กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
และการบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับคณะ
ผู้ บ ริ ห า ร  พ นั ก งาน ส่ ว น ต าบ ล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

280,000 จังหวัดในเขต
ภาคใต้ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

10,000 ต าบลบ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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. 
4 โครงการจัดท าแผนที่

และทะเบียนทรัพย์สิน 
ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลจ านวนแปลง
ที่ดินในเขตต าบลให้เป็นปัจจุบัน โดย
ขอข้อมู ลส านั ก งานที่ ดิ น จั งหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ทุกวันที่ 
1-15 ของเดือน เพ่ือท าการแก้ไข
เปลี่ยนข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินราย
ใหม ่ 

200,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 500,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
           5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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 โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเก็บพัสดุ
ส านักงาน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้านหน้า 
ก ว้ า ง  6 .00  เม ต ร   ย าว  8 .0 0  เม ต ร 
ด้านหลัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

495,000  อบต.บ้านนิคม ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 495,000  
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
และการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

995,000  
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        บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1.1 งานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 เก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 6,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

2 เครื่องโทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน จ านวน 9 เครื่อง 

13,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

3 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง 

102,400 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

4 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

5 ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
แฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 

4,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

6 ตู้บานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู้บานเลื่อน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารทางราชการ จ านวน 6 ตู้ 

25,800 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

7 ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 ตู้  20,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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        บัญชกีารจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
       1.1.1 งานบริหารทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 

8 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงาน จ านวน 2 ตัว 12,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

9 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 60x ยาว150x สูง75 ซม. จ านวน 5 ตัว 

11,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

10 โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวมงานบริหารทั่วไป 223,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
       1.1.2 งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 

11 เก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             
12 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงาน จ านวน 2 ตัว 12,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

รวมงานบริหารงานคลัง 16,000  
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 239,700  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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        บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร 

จัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจุ
2,000 ลิตร จ านวน 6 ใบ 

38,400 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 38,400  
รวมประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 278,100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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 บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 ล าโพงอเนกประสงค์ จัดซื้อชุดล าโพงอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่  
พร้อมไมโครโฟนจ านวน 1 ชุด 

15,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000  
รวมประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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        บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง 5,500 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000  
รวมประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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 บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       4.1.1 งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง  

66,000 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง  

4,300 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA       
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)  จ านวน 2 เครื่อง 

1,400 อบต.บ้านนิคม ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวมงานบริหารทั่วไป 96,200  
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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 บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
       4.1.2 งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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. 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

7 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

8 เครื่องส ารองไฟ  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 2,500 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             
รวมงานบริหารงานคลัง 47,500               

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 143,700  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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 บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง 

22,000 อบต.บ้านนิคม กองช่าง             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน  1  เครื่อง 

30,000 อบต.บ้านนิคม กองช่าง             

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 อบต.บ้านนิคม กองช่าง 
 

            

4 เครื่องส ารองไฟ  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 2,500 อบต.บ้านนิคม กองช่าง             
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 69,500  

รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 213,200  
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 511,300 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 


