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            “แผนกำรด ำเนินงำน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  นั้น  หมายความว่า แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  มีแนวทางการด า เนินงานในแต่ละปีงบประมาณที ่มีความชัด เจน ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมขึ้น  โดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคมก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริ ง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 
1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เก็บ
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต 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 าบลบ้านนิคมเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 5. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
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 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย
และแผน/ส านักงานปลัด หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม รวมถึง ส านัก  
กอง ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

จดัท 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 
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1.4  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.5   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
 1. เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้
จัดท าไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานส าหรับปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. เพ่ือให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบ ในการบริหาร  
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
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 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 15.69 4,196,000 19.09 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 27 52.94 16,650,840 75.73 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 7.84 64,150 0.29 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 13.73 150,000 0.69 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กร 
     ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

5 9.80 923,500 4.20 

รวม 51 100 21,984,490 100 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 11.77 2,737,000 12.45 กองช่าง 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 3.92 1,459,000 6.64 กองช่าง 

รวม 8 15.69 4,196,000 19.09  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 17.65 7,738,740 35.20 กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.92 75,000 0.34 สป. 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 7.84 165,700 0.75 สป.,กองการศึกษาฯ 
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.92 110,000 0.50 สป. 
2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 13.73 315,000 1.43 กองการศึกษาฯ 
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5.88 8,246,400 37.51 สป. 

รวม 27 52.94 16,650,840 75.73  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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 1.96 15,000 0.07 กองการศึกษาฯ 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.88 49,150 0.22 สป. 

รวม 4 7.84 64,150 0.29  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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 4 7.85 70,000 0.32 สป. 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.96 50,000 0.23 สป. 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 3.92 30,000 0.14 สป. 

รวม 7 13.73 150,000 0.69  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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 7.84 460,000 2.09 สป.,กองคลัง 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.96 463,500 2.11 กองช่าง 

รวม 5 9.80 923,500 4.20  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

11 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.โกล๊ก-ห้วย
ขี้เหล็ก 
(โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโกล๊ก  -
ห้วยขี้เหล็กหมู่ 11) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกล๊ก -ห้วย
ขี้เหล็กหมู่ 11โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม
แล้วบดทับท าผิวทาง  คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
210 เมตร หนา 0.15 เมตร   ไหล่ทางหินผุข้างละ 
0.50 เมตร  (หรือมีพื้นท่ีผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า  
840 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 

489,000 หมู่ท่ี 11 
ต าบลบ้าน
นิคม 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ถนนสาย
มัสยิด- ควนขี้แรด 
(โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมัสยิส-ควนขี้แรด 
หมู่ 12) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิส-ควนขี้แรด หมู่ 
12 โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ท าผิว
ทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นท่ีผิวทาง คสล. 
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

491,000 หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

คอนกรีตถนนควนเมา-เค่ียม
งาม 
(โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควน
เมา-เค่ียมงามหมู่ 10) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนเมา-เค่ียมงามหมู่ 
10  โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับท าผิว
ทาง  คสล.กว้าง6.00 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร(หรือมีพื้นท่ีผิวทาง คสล.ไม่
น้อยกว่า  840 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

486,000 หมู่ท่ี 10
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

คอนกรีตถนนสายหน้าแนว
หนึ่ง ถึงคลองล าตัง 
(โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
แนวหนึ่ง–คลองล าตังหมู่ 5-9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแนวหนึ่ง–
คลองล าตังหมู่ 5-9โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม
แล้วบดทับ ท าผิวทาง  คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว  220 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร
(หรือมีพื้นท่ีผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า  880 ตารางเมตร) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 

497,000 หมู่ท่ี 5,9
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนิคม-ป่าแต้ว 
ช่วงท่ี 1 
(โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม–
ป่าแต้วหมู่ 3) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม–ป่าแต้วหมู่ 3 
โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับท าผิว
ทาง  คสล.กว้าง4.00 เมตร ยาว  220 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร(หรือมีพื้นท่ีผิว
ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า  880 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

497,000 หมูท่ี่ 3 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนนภายในต าบล 
(โครงการซ่อมแซมถนนสาย
สวนนายสินพร้อมซอยนาย
เบ้ือนหมู่  1) 

ซ่อมแซมถนนสายสวนนายสินพร้อมซอยนายเบื้อน
หมู ่1 โดยท าการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบด
ทับ กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาวรวม1,800เมตร (หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  6,800  ตารางเมตร  ลงหินผุเสริมผิว
ทางจ านวนไม่น้อยกว่า  360 ลูกบาศก์เมตรเกรดเกล่ียบด
ทับ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 

277,000 หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้าน

นิคม 

กองช่าง             

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,737,000               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,737,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน
โภชนาการ และการดูแลช่องปาก 

15,000 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้ความรู้ผู้ปกครอง ส่งเสริมทักษะการดูแล
ตนเองท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน ศพด.ให้ปลอดภัยปลอดโรค  

15,000 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว 
อุปกรณ์การเรียน เส้ือผ้า ให้เด็กใน ศพด.  

905,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัด อบต.บ้าน

นิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านนิคม 

2,404,000 โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ้าน

นิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลาม 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน
จริยธรรมอิสลามตามหลักศาสนา เรียนรู้และ
ฝึกศาสนกิจท่ีถูกต้อง เข้าถึงชุมชน เสริมสร้าง
ความเข้าใจ สนับสนุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมตามแนวพหุสังคมนิยม 

15,000 มัสยิดดารุ้ลฮุดา 
หมู่ 12 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 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 โรงเรียนบ้าน
เขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวังหนิ และโรงเรียน
นาต าเสา  

1,314,040 สนามโรงเรียน 
นาต าเสา  
หมู่ท่ี12 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แสดง
ความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจ และเห็น
คุณค่าของตัวเอง สร้างวัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

50,000 สนามโรงเรียน 
นาต าเสา  
หมู่ท่ี12 

ต าบลบ้านนิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานการศึกษา 4,718,040               
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ 
ให้ประชาชนในเขตต าบลมีความรู้ใน
การป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

15,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการ
ป้องกันเพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

รวมแผนงานสาธารณสุข 75,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษ
พิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาให้
นักเรียน เด็ก และเยาวชนสามารถ
ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

57,050 ค่ายศรีนครินทรา 
อ.ทุ่งสง 

สป.             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษ
พิษภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาให้
นักเรียน เด็ก และเยาวชนสามารถ
ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

13,650 โรงเรียนนาต าเสา
หมู่ท่ี 12 

ต าบลบ้านนิคม 

สป.             

3 โครงการจิตแจ่มใส ในวัย
ผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะในวัยผู้สูงอายุ 

35,000 รพสต.บ้านสมสรร กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึง

คุณค่า บทบาทและความส าคัญของ
ตนเอง พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณภาพดีข้ึนท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบล ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและ
เยาวชน 

60,000 ศพด.บ้านนิคม 
หมูท่ี่ 4 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,700               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 

20 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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. 

พร้อมจัดต้ังศูนย์วิทยุของ
ต าบลบ้านนิคม 

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และและบรรเทาภยันตราย ลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

100,000 ค่ายเทพสตรีศรี
สุนทร 

 

สป.             

2 โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การรณรงค์ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ีและผู้สัญจรไปมา 
ตลอดจนบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
เดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

10,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuePv54zeAhWOyqQKHeNdD3MQFjAVegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%2588-%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%2F216474718383084&usg=AOvVaw24wPpCULS2LfWC6cVSis2i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuePv54zeAhWOyqQKHeNdD3MQFjAVegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%2588-%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%2F216474718383084&usg=AOvVaw24wPpCULS2LfWC6cVSis2i


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.5 แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการส่งเสริม

ประเพณีเข้าพรรษา 
พิธีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา 20,000 วัดควนหัวไทร กองการศึกษา

ฯ 
            

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีชักพระ 

การตกแต่งเรือพระ การแห่เรือพระ   40,000 วัดควนหัวไทร กองการศึกษา
ฯ 

            

3 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญทานไฟ 

กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธิตการ
ท าขนมจากปราชญ์ชาวบ้าน 

30,000 วัดควนหัวไทร กองการศึกษา
ฯ 

            

4 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมประกวดกระทง การแสดงของ
นักเรียน การแสดงของกลุ่มองค์กร
ต่างๆ 

55,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
นิคมวังหิน 

กองการศึกษา
ฯ 

            

5 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย ปลูกฝังค่านิยมการ
เล่นกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 
ระหว่างครอบครัว รวมไปถึงหนว่ยงาน
ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น 

30,000 ลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 ต าบล

บ้านนิคม 
 

กองการศึกษา
ฯ 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.5 แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการแข่งขันกีฬา

ต าบลบ้านนิคม 
ส่งเสริมสุขภาพให้เด็กและเยาวชนโดย
อาศัยกีฬา พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน 
ให้มีความสมารถด้านกีฬา โดยการจัด
แข่งกีฬา และกรีฑา 

120,000 สนามโรงเรียนนา
ต าเสา หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านนิคม 

กองการศึกษา
ฯ 

            

7 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 

จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่
เยาวชนและประชาชน โดยใช้กีฬาเป็น
ส่ือน า  

20,000 ต าบลบ้านนิคม กองการศึกษา
ฯ 

            

รวมแผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 315,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,762,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             
2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,430,400 ต าบลบ้านนิคม สป.             
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 8,246,400               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 13,630,140  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 แผนการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสนับสนุนการ

สร้างศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ
ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับ
พื้นท่ี ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน ได้เรียนรู้ร่วมกนัใน
การท าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 โรงเรียนนาต าเสา 
ต าบลบ้านนิคม 

กองการศึกษา
ฯ 

            

รวมแผนการเกษตร 15,000               
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนในต าบล 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการท า
ขนมให้กับสตรี แม่บ้าน และ
ผู้สูงอายุในต าบล เพื่อเป็น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

15,750 อบต.บ้านนิคม สป.             

2 โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์และหัตกรรม
พื้นบ้าน 

ฝึกอบรมให้ความรู้และเพื่อเป็น
การสร้างทางเลือกในการสร้าง
อาชีพด้านหัตถกรรมเครื่องจัก
สานให้กับสตรี แม่บ้าน และ
ผู้สูงอายุในต าบล 

22,050 อบต.บ้านนิคม สป.             

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆจากสมุนไพรใกล้บ้านให้กับ
ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

11,350 อบต.บ้านนิคม สป.             

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 49,150               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 64,150  

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการปลูกต้นไม้ข้าง

ทางสายหลัก ท่ี
สาธารณะ หัวไร่ปลาย
สวน ครอบคลุมท้ัง 13 
หมู่บ้าน 

จัดหาต้นกล้าส าหรับปลูกป่า 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน
ราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า 

15,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

2 โครงการรักษาความ
สะอาดบริเวณสองข้าง
ทางถนนและพื้นท่ี
สาธารณะในเขตพื้นท่ี 

กิจกรรมท าความสะอาดพื้นท่ีสองข้าง
ทางสายหลัก พื้นท่ีสาธารณะ สถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตต าบลบ้านนิคม 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม 

20,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
การตัดไม้ท าลายป่าและ
ป้องกันไฟป่า 

รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดไฟป่า ขั้นตอนการดับไฟ เกิด
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า 
ร่วมมือมือกันควบคุมไฟป่า 

15,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการ รักษ์น้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน 
ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ าใน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 10 ต าบลบ้าน
นิคม 

20,000 ป่าต้นน้ าบริเวณ 
หมู่ท่ี 4,10 ต าบล

บ้านนิคม 

สป.             

 รวมแผนงานการเกษตร 70,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์การปลูก

จิตส านึกการคัดแยกขยะ
ให้กับครัวเรือน 

รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความรู้ มีความตระหนักในการคัด
แยกขยะ มีความคิดสร้างสรรค์สร้าง
ส่ิงประดิษฐ์จากขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า 

50,000 อบต.บ้านนิคม, 
รพสต.บ้านสมสรร 
ศึกษาดูงาน
ภายในเขต จ.
นครศรีธรรมราช 

สป.             

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 50,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์และให้

ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการและลดมลพิษ 

รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงปัญหามลพิษในพื้นท่ี ได้รับความรู้ 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษใน
พื้นท่ี 

15,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพใน
ต าบล 

ให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชน
ในต าบลได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการท่ีถูกต้อง 
เข้าใจผลกระทบจากการประกอบการ 
ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน 

15,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

รวมแผนงานสาธารณสุข 30,000               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150,000  

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการบูรณาการแผน

ชุมชนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินกิจกรรม
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล และการบูรณาการ
แผนชุมชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ต าบลบ้านนิคม สป.             

2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
(กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) 

จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

100,000 จังหวัดในเขต
ภาคใต้ 

สป.             

3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร 
(กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก อบต.
และผู้บริหาร) 

จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับสมาชิก อบต.
และผู้บริหาร 

150,000 จังหวัดในเขต
ภาคใต้ 

สป.             

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 าแผนท่ีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

200,000 ต าบลบ้านนิคม กองคลัง             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 460,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
         5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปรับปรุง/
ก่อสร้างท่ีท าการ อบต 
(โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ อบต. 
บ้านนิคม หมู่ 3) 

ปรับปรุงอาคารที่ท า
การ อบต. บ้านนิคม หมู่ 3 โดย
ท าการปรับแต่งรื้อพื้นดินเดิม ท า
ผิว คสล. หนา 0.15 เมตร มี
พื้นท่ีผิว คสล. ไม่น้อย
กว่า 693 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  

463,500  อบต.บ้านนิคม กองช่าง             

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 463,500               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
และการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

923,500  

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 
บ้านควนเคี่ยม ต.
บ้านนิคม อ.บางขัน 
จ.นครศรีฯ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ต.บ้านนิคม  
 

921,000 หมู่ที่ 6 บ้าน
ควนเคี่ยม 
ต าบลบ้าน
นิคม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ปรับปรุงสระเก็บน้ า

บ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 
10 ต.บ้านนิคม 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,200 ลบ.ม. 
พร้อมเสริมคันขอบ
สระ ความยาวรวม 
300 ม. อบต.บ้าน
นิคม อ.บางขัน จ. 
นครศรีฯ 

ปรับปรุงสระเก็บน้ าบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 ต.
บ้านนิคม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. 
พร้อมเสริมคันขอบสระ ความยาวรวม 300 ม. 

538,000 หมู่ที่ 10 
บ้านช่อง 
เหรียง 

ต าบลบ้าน
นิคม 

กองช่าง             

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,459,000               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,459,000               

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
(โครงการก่อสร้างลาน
ลานกีฬา ขนาดกว้าง 
120 เมตร ยาว 190 
เมตร บ้านสหกรณ์
นิคมวังหิน (โรงเรียน
บ้านนิคมวังหิน) หมู่ 4 
ต.บ้านนิคม อบต.บ้าน
นิคม อ.บางขัน จ.นคร
ศรีฯ 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล (โครงการก่อสร้างลาน
ลานกีฬา ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 190 
เมตร บ้านสหกรณ์นิคมวังหิน (โรงเรียนบ้าน
นิคมวังหิน) หมู่ 4 ต.บ้านนิคม 

2,990,000 บ้านสหกรณ์นิคม
วังหิน (โรงเรียน
บ้านนิคมวังหิน) 

หมู่ 4 บ้าน
สหกรณ์นิคมวัง
หิน ต าบลบ้าน

นิคม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนิคม อบต.
บ้านนิคม อ.บางขัน จ.
นครศรีฯ 

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม อบต.บ้านนิคม อ.
บางขัน จ.นครศรีฯ 

30,700 ศพด. บ้านนิคม กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมแผนงานการศึกษา 3,020,700               
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 3,020,700               
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        บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 ค่าเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 
เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู 

32,400 อบต.บ้านนิคม สป.             

2 เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนไม่ต่ ากว่า 40,000 
BTU 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนไม่ต่ า
กว่า 40,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 

52,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

3 ตู้เก็บเอกสาร 5 ใบ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 5 ใบ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ 

40,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 124,400               
รวมประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 124,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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        บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

2 คอมพิวเตอร์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.บ้านนิคม สป.             

3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง 

3,200 อบต.บ้านนิคม สป.             

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 
เครื่อง 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือใช้
เป็นครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลงานราชการในกองคลัง 

90,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

5 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
matrix  printer 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot matrix  printer  จ านวน 1 เครื่องเพ่ือ
ปฏิบัติงานเอกสารราชการในกองคลังส าหรับงาน
จัดเก็บและพัฒนารายได้ 

23,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

6 เครื่องส ารองไฟจ านวน 
3 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง  8,400 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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       บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

7 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 1 เครื่อง 

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 177,600               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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  บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   2.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 คอมพิวเตอร์ส านักงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 16,000 อบต.บ้านนิคม กองศึกษาฯ             
2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวด า 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 อบต.บ้านนิคม กองศึกษาฯ             

3 เครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 2,500 อบต.บ้านนิคม กองศึกษาฯ             
รวมแผนงานการศึกษา 27,500               

รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 205,100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 รถจักรยานยนต์ขนาดไม่
ต่ ากว่า 125 ซีซี 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 125 ซี
ซี จ านวน 1 คันเพ่ือใช้ปฏิบัติงานนอกที่ท าการใน
งานราชการของกองคลัง 

45,000 อบต.บ้านนิคม กองคลัง             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 45,000               
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 45,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
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บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ครุภัณฑ์การศึกษา 
    4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โต๊ะนักเรียนอนุบาล จัดหาโต๊ะนักเรียนอนุบาลแบบกลุ่ม 6 ที่นั่ง 30,000 ศพด.นาต าเสา กองศึกษา             
รวมแผนงานการศึกษา 30,000               

รวมครุภัณฑ์การศึกษา 30,000  
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  404,500 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 


