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บทนํ า
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นเอกสาร
ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่อ งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดํา เนินการ
ภายใต้ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ า ยประจําปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนิ นงาน
แผนการดําเนิ นงาน (Action Plan) เป็ นการนํา แผนการบริหาร (Administrative Plan) กล่าวคือ
นํา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
พ.ศ.2563 ไปดําเนินการในภาคปฏิบตั ิ โดยนําโครงการพัฒนาที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.2564
มาจัดทําเป็ นแผนการดําเนินงาน ทีแ่ สดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาํ เนินการจริงทัง้ หมด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ้น
สามารถติดตามการดําเนินงานได้ทุกขัน้ ตอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กาํ หนดให้ทุกโครงการ
กิ จ กรรม มี ข นั้ ตอนการปฏิ บ ตั ิ ท่ี มี ร ะยะเวลาแน่ น อน และกํา หนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ว ยตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) มาใช้ในการติดตามการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะของแผนการดําเนิ นงาน มีดงั นี้
(1) เป็ นแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลกั ษณะเป็ นแผนปฏิบตั งิ าน
(2) จัดทําหลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี แล้ว
(3) แสดงถึงเป้ าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาทีช่ ดั เจนและแสดงถึงการดําเนินงานจริง
ขัน้ ตอนการจัดทําแผนการดําเนิ นงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงาน ให้ดาํ เนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขนั้ ตอนดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ดาํ เนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศเป็ น
แผนการดําเนินงาน ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทัว่ กันและต้องปิ ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดําเนิ นงาน ให้จ ดั ทํา ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่ว นั ที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รบั แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่ วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ตอ้ งดําเนิ นการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี งบประมาณนัน้
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็ นอํานาจของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ประโยชน์ของแผนการดําเนิ นงาน
แผนการดํา เนิ นงาน เป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู บ้ ริหารท้อ งถิ่น เพื่อ ควบคุ มการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการดําเนินงานได้แสดงถึงขัน้ ตอนการดําเนิ นงานที่มหี ว้ งเวลา
ทีช่ ดั เจน จึงใช้เป็ นเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานได้โดยสะดวก รวมถึง การประเมินผลที่แม่นยําตามขัน้ ตอน
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ทงั้ นี้ ขัน้ ตอน กระบวนการตามแผนดังกล่าว จะมีความเป็ นไปได้นนั้ ก็ต่อเมื่อมีปจั จัย
สนับสนุ นที่เหมาะสม ที่สาํ คัญคือรายได้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทาํ ให้
กระบวนงานเหล่านัน้ ไม่สามารถเป็ นไปตามแผน เช่น จํานวนเงินรายได้ไม่เพียงพอ สภาวการณ์ท่ผี นั ผวนของสังคมและ
การเมือง สภาพดินฟ้ าอากาศทีไ่ ม่เอื้อต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เป็ นต้น
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ�น (2564)

โครงการ
ดําเนินการจริง
(ปี 2564)

14
1
1
1

19
2
2

17

23

86
10

65
8

96

73

(1) แผนงานการศึกษา

40

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั�วไป
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมยุทธศาสตร์ที� 1
2. ยุทธศาสตร์การท่องเที�ยวและการกีฬา
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
รวมยุทธศาสตร์ที� 2

ร้อยละ

แบบ ผด.01

ในแผนพัฒนา
ท้องถิ�น (2564)

งบประมาณ
ดําเนินการจริง
(ปี 2564)

ร้อยละ

หน่วยดําเนินการ

26,670,000
2,109,000
3,000,000
600,000

43,563,000
2,770,000
1,150,000

32,379,000

47,483,000

96,180,000
28,001,600

33,180,000
20,501,600

124,181,600

53,681,600

22

62,770,000

25,029,500

กองการศึกษาฯ

34

34

16,570,400

16,570,400

กองการศึกษาฯ

21

19

25,940,000

15,130,000

กองการศึกษาฯ

95

75

105,280,400

56,729,900

135.29

76.04

ทุกส่วนราชการ
กองแผนฯ
กองการท่องเที�ยวฯ
กองการท่องเที�ยวฯ
146.65
กองการท่องเที�ยวฯ
กองช่าง/กองการท่องเที�ยวฯ
43.23

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ�น

รวมยุทธศาสตร์ที� 3

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

78.95

53.88
3

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
(1) แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
รวมยุทธศาสตร์ที� 4
5. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานเคหะและชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
รวมยุทธศาสตร์ที� 5
6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื�นฐาน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
(2) แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ�มเติม (ครั�งที� 3) พ.ศ.2563
รวมยุทธศาสตร์ที� 6
รวมทุกยุทธศาสตร์

ในแผนพัฒนา
ท้องถิ�น (2564)

โครงการ
ดําเนินการจริง
(ปี 2564)

10
4
5
2
11
6
32

7
4
3
1
8
6
29

19
8
6
3
4
40

9
8
4
1
3
25

2
19
8
616
35
645
925

1
1
8
27
30
67
292

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้อยละ

ในแผนพัฒนา
ท้องถิ�น (2564)

งบประมาณ
ดําเนินการจริง
(ปี 2564)

90.63

22,010,000
7,068,800
4,895,000
552,800
24,515,000
9,100,000
59,041,600

2,212,600
7,063,700
2,150,000
500,000
13,450,000
7,100,000
32,476,300

62.50

198,914,200
14,725,000
1,650,000
8,200,000
1,463,300
224,952,500

9,757,000
14,715,000
411,000
100,000
863,300
24,983,000

10.39
31.57

5,200,000
58,989,000
19,130,000
2,921,863,249
87,356,300
3,005,182,249
3,551,017,349

1,000,000
1,500,000
18,590,000
112,482,000
77,356,300
133,572,000
348,925,800

ร้อยละ

หน่วยดําเนินการ

กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองช่าง/กองแผนฯ
กองการศึกษาฯ
กองแผนฯ
55.01
กองทรัพยากรฯ
กองทรัพยากรฯ
กองทรัพยากรฯ
กองทรัพยากรฯ
กองทรัพยากรฯ
11.11
กองทรัพยากรฯ/กองช่าง
กองทรัพยากรฯ
กองทรัพยากรฯ
กองช่าง
กองช่าง
4.44
9.83
4

แบบ ผด.02

บัญชีจาํ นวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

210,000

1. เสนอเรื่องให้นายกฯ พิจารณา
2. แจ้งส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
4. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
5. เบิกจ่ายเงิน
6. รายงานผลการฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่

2 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

140,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ /
กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองกิจการสภาฯ
ธุรการ / กองกิจการสภาฯ
ธุรการ / กองกิจการสภาฯ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 77)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 78)

2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
ตลอด
ปี งบประมาณ

5

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองการท่องเทีย่ วและกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองการท่องเทีย่ วและกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

440,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา
ธุรการ / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา
ธุรการ / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

4 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

300,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายบริหารฯ / สํานักปลัดฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ าย สํานักปลัดฯ
ทุกฝ่ าย สํานักปลัดฯ
ทุกฝ่ าย สํานักปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

100,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / หน่วยตรวจสอบภายใน
ธุรการ / หน่วยตรวจสอบภายใน
ธุรการ / หน่วยตรวจสอบภายใน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 77)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 78)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 79)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

6

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองพัสดุและทรัพย์สนิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

320,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองการเจ้าหน้าที่
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

7 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
กองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

300,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองคลัง

8 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ขิ อง
กองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

500,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 106)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 107)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 95)

2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม
1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองแผนและงบประมาณ
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองแผนและงบประมาณ
ธุรการ / กองแผนและงบประมาณ
ธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

7

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 105 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 76)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
มีจาํ นวน 3 กิจกรรม
1) ฝึ กอบรมพนักงานจ้างในสังกัด
อบจ.นศ. กิจกรรมเพิม่ ทักษะการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขับรถยนต์
และพนักงานขับเครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปี
งบประมาณ 2564
2) ฝึ กอบรมบุคลากรในสังกัด
อบจ.นศ. กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปี งบประมาณ 2564

3) ฝึ กอบรมข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างในสังกัด
อบจ.นศ. กิจกรรมสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้ องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี
งบประมาณ 2564

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

900,000
1. ขออนุมตั โิ ครงการ
2. สํารวจผูเ้ ข้ารับการอบรม
3. ประสานงานติดต่อวิทยากร/
สถานทีอ่ บรม
4. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
5. ดําเนินการอบรม
6. สรุปผล/รายงานผล
1. ขออนุมตั โิ ครงการ
2. สํารวจผูเ้ ข้ารับการอบรม
3. ประสานงานติดต่อวิทยากร/
สถานทีอ่ บรม
4. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
5. ดําเนินการอบรม
6. สรุปผล/รายงานผล
1. ขออนุมตั โิ ครงการ
2. สํารวจผูเ้ ข้ารับการอบรม
3. ประสานงานติดต่อวิทยากร/
สถานทีอ่ บรม
4. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
5. ดําเนินการอบรม

มี.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่

พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมฯ / กองการเจ้าหน้าที่

มิ.ย. 64

ฝ่ ายวินยั ฯ / กองการเจ้าหน้าที่

6. สรุปผล/รายงานผล

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

8

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

10 อบรมสัมมนาบุคลากร เพือ่ ช่วยเหลือ
ในการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบรมให้ความรูแ้ ก่ผูม้ หี น้าทีเ่ กี่ยว
กับการเลือกตัง้ โดยมีกลุม่ เป้ าหมาย
จํานวน 200 คน ข้าราชการ
นายอําเภอ/ผูแ้ ทน นายทะเบียน
อําเภอ/นายทะเบียนท้องถิน่
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เจ้าหน้าที่ กกต.
วิทยากร

300,000

1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์สถานทีแ่ ละวิทยากร
2. ประสานกลุม่ เป้ าหมาย
3. ดําเนินการจัดอบรม
4. ประเมินผลการจัดอบรม

11 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดฝึ กอบรมสัมมนาให้แก่ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช คณะผูบ้ ริหาร
และบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

500,000

1. บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
2. ประสานหน่วยงานจัดอบรม
3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์
สถานทีแ่ ละวิทยากร
4. อบรมแบบบรรยายให้ความรู ้
ทัศนศึกษาดูงาน
5. รายงานผลการฝึ กอบรม

เม.ย. 64
เม.ย. – พ.ค. 64
พ.ค. 64

1. บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
2. ประสานหน่วยงานจัดอบรมเพือ่
เตรียมตัวในการเขา้ รับการฝึ กอบรม
3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์
สถานทีแ่ ละวิทยากร
4. อบรมแบบบรรยายให้ความรู ้
5. รายงานผลการฝึ กอบรม

พ.ค. 64
พ.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 79 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 80)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 104 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 80)

12 เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิน่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 103 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 79)

จัดฝึ กอบรมสัมมนาให้แก่ ผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
ในสถานศึกษา เด็ก เยาวชน และ
กลุม่ องค์กรต่าง ๆ

200,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ย. 63

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายกิจการสภาฯ / กองกิจการสภาฯ

ฝ่ ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ /
กองกิจการสภาฯ

พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ฝ่ ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ /
กองกิจการสภาฯ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64

9

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 75)

14 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(กรณีครบวาระและกรณีพ ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอน่ื )
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 75)

15 จิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า103 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 76)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ดําเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 42 คน
และเลือกตัง้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 คน
ดําเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 42 คน
และเลือกตัง้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

1,586,000

1. จัดทําแผนการเลือกตัง้ และ
ปฏิทนิ การเลือกตัง้
2. ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ฯ
3. สมัครรับเลือกตัง้
4. จัดให้มกี ารเลือกตัง้

34,506,000 1. จัดทําแผนการเลือกตัง้ และ
ปฏิทนิ การเลือกตัง้
2. ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ฯ
3. สมัครรับเลือกตัง้
4. จัดให้มกี ารเลือกตัง้

ระยะเวลาดําเนิ นการ
มี.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายกิจการสภาฯ / กองกิจการสภาฯ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ต.ค. 63

ฝ่ ายกิจการสภาฯ / กองกิจการสภาฯ

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63

100,000
จัดโครงการฯ หรือ เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาฯ จํานวน 4 ครัง้

ครัง้ ที่ 1
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง, แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ/จ้าง
4. ดําเนินกิจกรรม
5. เบิกจ่าย

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธ.ค. 63

ฝ่ ายกิจการพิเศษ / สํานักปลัดฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

10

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ครัง้ ที่ 2
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง, แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ/จ้าง
4. ดําเนินกิจกรรม
5. เบิกจ่าย
ครัง้ ที่ 3
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง, แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ/จ้าง
4. ดําเนินกิจกรรม
5. เบิกจ่าย
ครัง้ ที่ 4
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง, แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ/จ้าง
4. ดําเนินกิจกรรม
5. เบิกจ่าย

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ
มี.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายกิจการพิเศษ / สํานักปลัดฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายกิจการพิเศษ / สํานักปลัดฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายกิจการพิเศษ / สํานักปลัดฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64

11

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

16 จัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการ
จัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการ
ปฏิบตั งิ านองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั งิ านองค์การบริหารส่วน
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

150,000

1. รวบรวมข้อมูล/จัดทําต้นฉบับ
2. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการและ
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
3. จัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน
(TOR)
4. เสนอขออนุมตั จิ ดั จ้าง
5. ตรวจรับพัสดุ/รวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพือ่ เบิกจ่ายเงิน
6. จัดทําประกาศและจัดส่งหนังสือ
7. ติดตามและประเมินผล

ต.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ / กองการท่องเทีย่ วฯ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 102 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 75)

17 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ขับเคลือ่ น
กระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิน่ แบบบูรณาการ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 104 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 94)

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
ขับเคลือ่ นกระบวนการแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิน่ แบบบูรณาการ
จํานวน 1 ครัง้

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายนโยบายฯ / กองแผนและงบประมาณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

12

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 สัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิน่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดทําประชาคมท้องถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพือ่ พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ กรณีเพิม่ เติม
เปลีย่ นแปลง จํานวน
1 ครัง้

350,000

19 ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าพลังงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วน
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดไม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
น้อยกว่า 51 kwp

2,411,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 98 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 95)

เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 98 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 262)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
/แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ค. 64

ฝ่ ายนโยบายฯ / กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง,คณะกรรมการฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
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แบบ ผด.02

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดพิมพ์หนังสือ “สาร
นครศรีธรรมราช” และหนังสือสาร
นครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 106 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 220)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการและ
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
2. จัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน
(TOR)
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั จ้าง
4. รวบรวมข้อมูล/จัดทําต้นฉบับ
และส่งต้นฉบับเพือ่ จัดพิมพ์
หนังสือ
5. ตรวจรับพัสดุ/รวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพือ่ เบิกจ่ายเงิน
6. จัดส่งหนังสือแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ศาสนาสถาน ประชาชน
ทัวไป
่
7. ติดตามและประเมินผล

ต.ค. 63

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ /กองการท่องเทีย่ ว
และกีฬา

งบประมาณ

หมายเหตุ

1,900,000
1) ค่าจัดทําหนังสือสําหรับโครงการ
จัดพิมพ์หนังสือ “สาร
นครศรีธรรมราช” และหนังสือสาร
นครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ”

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63 – ส.ค. 64

พ.ย. 63 – ก.ย. 64
พ.ย. 63 – ก.ย. 64

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

14

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
2) ค่าเขียนบทความ บทร้อยกรอง
ปก ภาพต่าง ๆ สําหรับโครงการ
จัดพิมพ์หนังสือ “สาร
นครศรีธรรมราช” และหนังสือ
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ

2 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดส่งคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด
อบจ.นศ. เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. จัดทํารายการค่าเขียนบทความ
ฯ และสรุปรวบรวมรายการค่า
เขียนบทความ
2. ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน
3. จัดทําใบเสร็จรับเงินและ
รวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
4. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์ /กองการท่องเทีย่ ว
และกีฬา

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ
กองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณ

870,000

3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 123)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

15

แบบ ผด.02

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

1

โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของ
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

400,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองทรัพยากรฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองทรัพยากรฯ
ธุรการ / กองทรัพยากรฯ
ธุรการ / กองทรัพยากรฯ

2 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ขิ องกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

750,000

1. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ขออนุมตั เิ ข้ารับการอบรม
3. ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ
4. เบิกจ่ายเงิน
5. รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ธุรการ / กองช่าง
กองการเจ้าหน้าที่
ธุรการ / กองช่าง
ธุรการ / กองช่าง
ธุรการ / กองช่าง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 247)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 247)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยวและการกีฬา
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 บํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้างของสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ปรับปรุงสนามกีฬา จํานวน 1 แห่ง

950,000

1. ขออนุมตั จิ า้ ง/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR /ราคากลาง
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย
1.ขออนุมตั จิ า้ ง/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR /ราคากลาง
2.เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั จิ า้ ง/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR /ราคากลาง
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ

พ.ย. 63

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 3 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 215)

2 ปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬา -ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าวัง จํานวน 1 สนาม
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช -ปรับปรุงสนามวอลเล่ยบ์ อล
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
จํานวน 1 สนาม
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
-ปรับปรุงสนามเซปักตะกร้อ
หน้า 3 ข้อ 3)
จํานวน 1 สนาม

4,000,000

3 ปรับปรุงสนามแบดมินตัน ศูนย์กฬี า ปรับปรุงสนามแบดมินตัน จํานวน
ในร่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
นครศรีธรรมราช ตําบลคลัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4,000,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 215)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

17

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 6 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 215)

4 ปรับปรุงสนามมวยสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 7 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 216)

5 พัฒนาสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช/ปรับปรุง ซ่อมแซม
ทาสีรว้ั และอัฒจันทร์ฝงั ่ กระถางคบ
เพลิง ติดตัง้ เก้าอี้อฒั จันทร์อาคาร
ยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําบลท่าวัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุง โดยการทาสีภายนอก
สนามมวย

-ปรับปรุงกําแพงสนามกีฬา

จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรวั้ และ
อัฒจันทร์ฝงั ่ กระถางคบเพลิง ติดตัง้
เก้าอี้อฒั จันทร์อาคารยิมเนเซียม

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

500,000

1,397,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย

เม.ย. 64
ส.ค. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั จิ า้ ง/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR /ราคากลาง
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 7 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 216)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1. ขออนุมตั จิ า้ ง/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR /ราคากลาง
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
TOR และราคากลาง
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ม.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญาจ้าง
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
เม.ย. 64
มิ.ย. 64
ธ.ค. 63
ก.พ. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

6 ก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดกว้าง
23 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 1,380
ตารางเมตร

714,600

7 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ท่ี 3
ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ขนาด
กว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
จํานวน 1 สนาม

2,440,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 7 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 213)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 5 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 214)

8 ก่อสร้างสนามฟุตซอล แบบมีหลังคา
หมู่ท่ี 1 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 6 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 214)

ก่อสร้างสนามฟุตซอล แบบมีหลังคา
ขนาดกว้าง 22.00 ยาว 42.00 เมตร
จํานวน 1 สนาม

6,500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ จํานวน 5 รุ่น

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

250,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ
2. นักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัว
ฝึ กซ้อม
3. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน และ
ทําการแข่งขันตามรายการแข่งขัน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ
2. นักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัว
ฝึ กซ้อม
3. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน และ
ทําการแข่งขันตามรายการแข่งขัน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ
2. คัดเลือกนักกรีฑา
3. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. นักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัว
ฝึ กซ้อม
5. เข้าร่วมการแข่งขัน

ต.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 117 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 193)

10 เข้าร่วมการแข่งขัน “กรีฑาดาวรุ่ง มุ่ง
โอลิมปิ ค”

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ จํานวน 4 รุ่น

250,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 117 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 192)

11 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผูส้ ูงอายุ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 118 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 193)

ส่งนักกรีฑาผูส้ ูงอายุเข้าร่วมการ
แข่งขันให้มคี วามสามารถในระดับที่
สูงขึ้นก้าวสู่ระดับชาติ จํานวน 13 รุ่น

550,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ต.ค. - พ.ย. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. 64
20

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

12 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
ส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการ
และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ แข่งขันฟุตบอลในระดับภาคและ
ไทย
ระดับประเทศ จํานวน 5 ทีม

1,000,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 116 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 194)

13 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลผูส้ ูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 136 ข้อ 29)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 194)

ประชาชนและผูส้ ูงอายุเข้าร่วม
แข่งขันฟุตบอล จํานวน 2 รุ่น

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

200,000

6. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปผลการดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ
2. คัดเลือกนักฟุตบอล
3. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. นักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัว
ฝึ กซ้อม
5. เขา้ ร่วมการแข่งขัน
6. สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ
2. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
3. นักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บตัว
ฝึ กซ้อม
4. เขา้ ร่วมการแข่งขัน
5. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
6. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64
ม.ค. - มิ.ย. 64
ก.พ. - มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. - ก.ค. 64
เม.ย. - ก.ค. 64
มี.ค. - ก.ค. 64
เม.ย. - ส.ค. 64
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ธ.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

14 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอขนอม จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ส.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 20)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 195)

15 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอจุฬาภรณ์
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 80 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 195)

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ส.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

22

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

16 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอฉวาง จังหวัด
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ

มิ.ย. 64

4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 196)

17 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 81 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 196)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ส.ค. 64

23

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

18 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอชะอวด จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ส.ค. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 82 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 197)

19 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอช้างกลาง
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 81 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 197)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

24

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

20 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอเชียรใหญ่
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ส.ค. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน

มิ.ย. 64

2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 82 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 198)

21 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอถํา้ พรรณรา
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 82 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 198)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

25

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

22 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอท่าศาลา
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ

มิ.ย. 64

4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 18)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 199)

23 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอทุ่งสง จังหวัด
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 19)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 199)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ส.ค. 64

26

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

24 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 200)

25 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอนบพิตาํ จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 80 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 200)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

27

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

26 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอนาบอน จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 80 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 201)

27 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอบางขัน จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 81 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 201)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

28

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

28 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอปากพนัง
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 21)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 202)

29 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอพรหมคีรี
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 81 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 202)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

29

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

30 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอพระพรหม
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 81 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 203)

31 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอพิปูน จังหวัด
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 83 ข้อ 17)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 203)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

30

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

32 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอเมือง จังหวัด
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 23)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 204)

33 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอร่อนพิบูลย์
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 82 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 204)

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 2564
มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

31

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

34 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอลานสกา จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน
2. รวบรวมขอ้ มูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 80 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 205)

35 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอสิชล จังหวัด
แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 82 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 205)

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ส.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ส.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

36 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ
และประชาชน อําเภอหัวไทร จังหวัด แข่งขัน ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

350,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
2. รวบรวมข้อมูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. รับสมัครนักกีฬาเทควันโด
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
3. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 22)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 206)

37 แข่งขันกีฬาเทควันโด องค์การบริหาร นักกีฬาเทควันโดของเด็ก เยาวชน
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
จํานวน 2 ประเภท ได้แก่
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
-ประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู)้
หน้า 115 ข้อ 9)
-ประเภทพุม่ เช่ (ท่ารํา)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 206)

200,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 แข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช “นครเกมส์”

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 108 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชนิดกีฬา

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
และผูต้ ดั สิน
6. ดําเนินการจัดการแข่งขัน และ
สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ธ.ค. 63

งบประมาณ

3,000,000

1. ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
2. รวบรวมข้อมูลการดําเนินการ
จัดการแข่งขัน
3. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขันและขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
5. สรุปผลการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
ก.ย. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 114 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในระดับ
ภาคและระดับประเทศ จํานวน
5 ประเภท ได้แก่ ชายเดีย่ ว , หญิง
เดีย่ ว , ชายคู่ , หญิงคู่ และคู่ผสม

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

300,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. รับสมัครนักกีฬาแบดมินตัน
ตรวจสอบ คุณสมบัติ เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
3. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
6. ดําเนินการจัดการแข่งขัน และ
สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ก.พ. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.พ. 64

มี.ค. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

35

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 แข่งขันกีฬาฟุตบอล “ อบจ.คัพ”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 110 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 208)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับ
ภาคและระดับชาติ จํานวน 6 รุ่น

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

2,000,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดการแข่งขัน
3. รับสมัครทีมฟุตบอล ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานการ
สมัคร
4. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
และผูต้ ดั สิน
6. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
7. ดําเนินการจัดการแข่งขัน พิธี
เปิ ดการแข่งขัน
8. พิธปี ิ ดการแข่งขัน และสรุปผล
การแข่งขัน
8. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
9. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการ

พ.ย. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

พ.ย. 63
พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 แข่งขันเซปักตะกร้อ “ อบจ.คัพ”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 113 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 208)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อ ในระดับ
ภาคและระดับชาติ จํานวน 3 รุ่น

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

300,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. รับสมัครทีมเซปักตะกร้อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
3. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
และผูต้ ดั สิน
6. ดําเนินการจัดการแข่งขัน และ
สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลดําเนินงาน

ก.พ. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.พ. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64
มี.ค. 64

เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 แข่งขันเดิน - วิง่ “อบจ.
นครศรีธรรมราช”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 109 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 209)

43 แข่งขันบาสเกตบอล “ อบจ.คัพ”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 111 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 209)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และผูส้ ูงอายุ
เข้าร่วมการแข่งขัน เดิน วิง่ จํานวน
3 ระยะ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
จํานวน 5 รุ่น

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

600,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
3. รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. รับสมัครทีมบาสเกตบอล
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
3. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
และผูต้ ดั สิน

มี.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

450,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

เม.ย. 64

พ.ค. 64

พ.ค. 64
พ.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 แข่งขันวอลเลย์บอล “ อบจ.คัพ”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 112 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 210)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
จํานวน 3 รุ่น

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

6. ดําเนินการจัดการแข่งขัน และ
สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. รับสมัครทีมวอลเลย์บอล
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
หลักฐานการสมัคร
3. จัดทําโปรแกรมการแข่งขัน
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
และผูต้ ดั สิน
6. ดําเนินการจัดการแข่งขัน และ
สรุปผลการแข่งขัน
7. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
8. สรุปและประเมินผลดําเนินงาน

มิ.ย. 64

งบประมาณ

350,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

เม.ย. 64

พ.ค. 64

พ.ค. 64
พ.ค. 64

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

45 ฝึ กอบรมพัฒนาทักษะกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 137 ข้อ 31)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 210)

46 วิง่ วังหอน ห้วยนํา้ ใส
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 109 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 211)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน เพือ่
พัฒนาทักษะกีฬาเช่น ฟุตบอล
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ว่ายนํา้
เปตอง และมวย เป็ นต้น

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูส้ ูงอายุ
เข้าร่วมแข่งขันเดิน วิง่ จํานวน
3 ระยะ
1. ประเภทพันรัน
2. ประเภทมินิมาราธอน
3. ประเภทฮาร์ฟมาราธอน

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ
350,000

500,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ

มี.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
4. ดําเนินการฝึ กอบรมทักษะ
5. ประเมินผลการฝึ กอบรมทักษะ
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐานเพือ่
เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
แข่งขัน
2. ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

ก.พ. 64

3. รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
4. ขออนุมตั จิ ดั หาพัสดุ
5. ดําเนินการจัดการแข่งขัน
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพือ่ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. 64

มิ.ย. 64

40

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

47 งานดอกจูดบานและของดี เมืองชะอวด จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
-จัดการประกวดธิดาดอกจูด
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
หน้า 136 ข้อ 30)
การเกษตร
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 225)
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

48 ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว งานวันชาวสวน -จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
นครศรีธรรมราช
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
การเกษตร
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
หน้า 120 ข้อ 15)
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 229)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ

มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/
ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มิ.ย. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/
ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหาพัสดุ

ก.ค. 64
ก.ค. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.ค. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

41

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

49 จัดงานวันชาวสวนอําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 121 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 226)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

690,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ส.ค. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/
ขออนุมตั ยิ มื เงินทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ก.ค. 64
ก.ค. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ส.ค. 64
ส.ค. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ส.ค. 64

ส.ค. 64
ส.ค. 64

42

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดทําคู่มอื การท่องเทีย่ วจังหวัด
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน
4. เบิกจ่ายเงิน
5. ติดตามและประเมินผล
1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5.เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มี.ค. - เม.ย. 64
พ.ค. - มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 135 ข้อ 28)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 227)

51 เทศกาลของดีปากพนัง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 134 ข้อ 26)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 227)

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ก.ค. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 เทศกาลของดีอาํ เภอพระพรหม

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 122 ข้อ 17)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 228)

53 จัดงานเทศกาลปิ ดกรีด อําเภอนา
บอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 118 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 226)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่
-จัดการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่
-จัดการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/
ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/
ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ

ก.พ. 64
ก.พ. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.พ. 64

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. 64

44

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 133 ข้อ 25)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 228)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

500,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มี.ค. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/
ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหาพัสดุ/ขอ
อนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าทีพ่ กั
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าวิทยากร ฯ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ม.ค. 64
ก.พ. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มี.ค. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. 64

มี.ค. 64
มี.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

55 ฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเทีย่ ว
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 135 ข้อ 27)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 229)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ

เม.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ/ขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงินค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร ฯ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

พ.ค. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

46

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอขนอม

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 125 ข้อ 19)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 230)

57 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอฉวาง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 24)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 230)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
-จัดการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ
-จัดกิจกรรมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ
-จัดกิจกรรม “วิง่ ขึ้นภู ดูทะเลหมอก
เขาศูนย์”

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

600,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายการท่องเทีย่ ว / กองการท่องเทีย่ วและ
กีฬา

750,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

เม.ย. 64

เม.ย. 64
เม.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

47

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

58 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 28)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 231)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
-จัดการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม (ก.ค.
64)

ก.ค. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มี.ค. 64
มี.ค. 64

งบประมาณ

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ก.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

เม.ย. 64

เม.ย. 64
เม.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

59 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอช้างกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 27)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 231)

60 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอ
เชียรใหญ่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 130 ข้อ 23)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 232)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ

-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
-จัดการประกวดอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
-จัดการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
-จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-จัดกิจกรรมการแสดงมหรสพ
-จัดกิจกรรม “การแข่งขันเรือเพรียว”

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1,000,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

49

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
61 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอ
ถํา้ พรรณรา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 31)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 232)

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ธ.ค. 63

ม.ค. 64
ม.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

พ.ค. 64

พ.ค. 64
พ.ค. 64

50

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอท่าศาลา
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 86 ข้อ 33)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 233)

63 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอทุ่งสง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 129 ข้อ 22)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 233)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1,000,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

เม.ย. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

ม.ค. 64
ม.ค. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

พ.ค. 64

พ.ค. 64
พ.ค. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

51

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

64 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอทุ่งใหญ่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 29)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 234)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

500,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ก.พ. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

พ.ย. 63
ธ.ค. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ม.ค. 64

ม.ค. 64
ม.ค. 64

52

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

65 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอนบพิตาํ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 26)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 234)

66 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอบางขัน

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 32)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 235)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ

ก.พ. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ก.พ. 64

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มี.ค. 64

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

53

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

67 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอพิปูน

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 128 ข้อ 21)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 235)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

500,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ก.ค. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/
ขออนุมตั ยิ มื เงินทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ก.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ก.ค. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

68 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 124 ข้อ 18)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 236)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

69 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอร่อนพิบูลย์ -จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์การ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
ท่องเทีย่ ว
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
หน้า 132 ข้อ 24)
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 236)
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ

มี.ค. 64

2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

เม.ย. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

70 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอลานสกา
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 84 ข้อ 25)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 237)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

งบประมาณ

500,000

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

เม.ย. 64

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ก.ค. 64
ก.ค. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ส.ค. 64

ส.ค. 64
ส.ค. 64

56

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

71 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอสิชล

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 85 ข้อ 30)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 237)

72 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอหัวไทร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 126 ข้อ 20)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 238)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

-จัดทําวีดที ศั น์ประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ ว
-ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
-ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
อัตลักษณ์ของท้องถิน่
-จัดกิจกรรมการแสดง
-จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

500,000

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. ประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ริ ่าง
ขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ

ก.พ. 64
ก.พ. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ก.พ. 64

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

มี.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

73 จัดทําป้ ายบอกทางแหล่งท่องเทีย่ ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 164 ข้อ 18)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 238)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดทําป้ ายบอกทางแนะนําแหล่ง
ท่องเทีย่ ว จํานวน 10 ป้ าย

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
1. เตรียมการจัดโครงการฯ/สํารวจ
จุดติดตัง้ ป้ าย/ขออนุญาตใช้พ้นื ที่
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินงานโครงการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางและคณะกรรมการกําหนด
ร่างขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ร่างขอบเขตของงานฯ/ขออนุมตั ิ
ราคากลาง/ขออนุมตั วิ งเงิน
จัดสรร/ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดหา
พัสดุ
3. จัดหาพัสดุเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินงาน/ขออนุมตั ยิ มื เงิน
ทดรองราชการ
4. จัดโครงการ/ติดตามและ
ประเมินผล
5. เบิกจ่ายเงิน

มี.ค. 64

งบประมาณ

290,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี.ค. 64
พ.ย. – ธ.ค. 63

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายการกีฬา / กองการท่องเทีย่ วและกีฬา

ธ.ค. 63 – ก.พ. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64
เม.ย. 64
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิน่
(1) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/โรงเรียนใน
สังกัดฯ/กองการศึกษาฯ

1 การจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดซื้อหนังสือเรียน สือ่ การเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

6,682,500

1. ประสาน วางแผนการดําเนินโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แจกจ่ายหนังสือ
5. ติดตามผลการดําเนินงาน

ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 5 โรง

300,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
และราคากลาง
2. เห็นชอบร่างขอบเขตของงานและ
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั จ้าง เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนามใน
สัญญา
5. ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเงิน

ต.ค. 63

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 120)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 121)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

หมายเหตุ

ส่งมอบ
เดือนละ 1 ครัง้

ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 121)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 5 โรง
ได้รบั งบประมาณเป็ นค่าปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

330,000

1. รับแจ้งการได้รบั จัดสรรเงินจากกอง
คลัง
2. ขออนุมตั ผิ ลักส่งเงินให้โรงเรียนใน
สังกัด
3. โรงเรียนส่งสําเนาโครงการทีไ่ ด้รบั
อนุมตั แิ ล้วเพือ่ ประกอบการโอนหัก
ผลักส่งเงิน
4. จัดทําฎีกาโอนหักผลักส่งเงิน
5. โรงเรียนดําเนินการตามโครงการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. จัดประชุม กําหนดแผนดําเนินงาน
3. ประเมินโรงเรียนในสังกัด
4. สรุปผลการประเมิน

พ.ย. 63

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทัวไปจากกรมส่
่
งเสริมฯ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

4 ประกวดโรงเรียนสะอาด สิง่ แวดล้อม
ดี ชีวสี ุขสันต์ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประกวดโรงเรียนสะอาด
สิง่ แวดล้อมดี ชีวสี ุขสันต์ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 5 โรง

30,000

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วดั
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ส่งครูขนั้ พื้นฐานและข้าราชการกอง
การศึกษาเข้าอบรม จํานวน 6 คน

66,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 151 ข้อ 17)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 122)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ก.พ. 64
มี.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

60

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

หน้า 9 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 122)

6 เพิม่ ประสิทธิภาพข้าราชการครูและ
จัดอบรมครู และบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน ศึกษา จํานวน 110 คน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

300,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 148 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 123)

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 147 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 124)

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

3. จัดทําฎีกาเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
4. กองการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด
จัดส่งข้าราชการ ครูเข้ารับการอบรม

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

5. รายงานผลการเข้ารับการอบรม
1. วางแผนกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
2. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการ
4. ดําเนินการจัดอบรม
5. จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
ก.พ. 63

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ ขออนุมตั วิ งเงิน
งบประมาณ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด

ม.ค. - ก.พ. 64

งบประมาณ

600,000

3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

มี.ค. - เม.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

พ.ค. - ส.ค. 64
พ.ค. - ส.ค. 64
ก.ย. 64

61

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับโครงการ
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
ใช้โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการบริหารการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

1,250,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ ขออนุมตั วิ งเงิน
งบประมาณ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้โรงเรียนในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินงาน

ม.ค. - ก.พ. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 145 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 124)

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 143 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 125)

1. ประสาน วางแผน ขออนุมตั กิ าร
ดําเนินงานตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและการรายงานผล

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี.ค. - เม.ย. 64

หมายเหตุ

พ.ค. - ส.ค. 64
พ.ค. - ส.ค. 64
ก.ย. 64

เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

พ.ค. - ส.ค. 64
พ.ค. - ส.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64

62

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

10 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

จัดอบรมครูระดับปฐมวัย
จํานวน 4 คน

40,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
3. จัดทําฎีกาเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
4. โรงเรียนในสังกัดจัดส่งครูเข้าอบรม
5. รายงานผลการเข้าอบรม

พ.ย. 63
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

11 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐานปรับปรุงใหม่

จัดกิจกรรมอบรมครูขนั้ พื้นฐาน
และข้าราชการกองการศึกษา
จํานวน 12 คน

120,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
3. จัดทําฎีกาเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
4. จัดส่งข้าราชการ ครู เข้ารับการอบรม
5. รายงานผลการอบรม

พ.ย. 63
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

12 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

จัดกิจกรรมอบรมครูขนั้ พื้นฐาน
และข้าราชการกองการศึกษา
จํานวน 22 คน

242,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
3. จัดทําฎีกาเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
4. จัดส่งครูเข้ารับการอบรม
5. รายงานผลการอบรม

พ.ย. 63
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 10 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 125)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 10 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 126)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 9 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 126)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

63

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 อบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดกิจกรรมอบรมครูระดับปฐมวัย
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

22,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
3. จัดทําฎีกาเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
4. จัดส่งครูเข้ารับการอบรม

พ.ย. 63
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

5. รายงานผลการอบรม

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ ขออนุมตั วิ งเงิน
งบประมาณ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินงาน

ต.ค. 63/เม.ย.64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 8 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 127)

14 อาหารกลางวันนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 127)

15 ค่าอาหารเสริม (นม)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 128)

จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาล ถึงชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของโรงเรียน
ในสังกัด

4,716,000

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาล ถึงชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของโรงเรียน
ในสังกัด

2,260,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ ขออนุมตั วิ งเงิน
งบประมาณ
2. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ TOR/คณะกรรมการ
อาหารเสริม (นม) ของแต่ละโรงเรียน
3. ดําเนินการจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ฯ
4. จัดทําฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต.ค. 63/ม.ค. 64/
เม.ย. 64/ก.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เม.ย. 64/ก.ย. 64
พ.ย. 63/เม.ย. 64
พ.ย. 63/เม.ย. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ
ระดับประถมศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
โรงเรียนในสังกัดฯ ระดับประถมศึกษา/
กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63/พ.ค. 64
ต.ค. 63 - เม.ย. 64/
มิ.ย. - ก.ย. 64
เม.ย. 64/ก.ย. 64
64

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 สมทบงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน แบบฐาน
แผ่ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12
ห้องเรียน แบบฐานแผ่ จํานวน
1 แห่ง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1,098,100

1. สํารวจออกแบบ กําหนดคุณลักษณะ
2. จัดทําแบบรูปรายการ TOR ราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4. ลงนามสัญญา
5. ดําเนินการก่อสร้าง

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. - ก.ย. 64

6. เบิกจ่าย

มี.ค. - ก.ย. 64

1. สํารวจออกแบบ กําหนดคุณลักษณะ
2. จัดทําแบบรูปรายการ TOR ราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4. ลงนามสัญญา
5. ดําเนินการก่อสร้าง

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. - ก.ย. 64

6. เบิกจ่าย

มี.ค. - ก.ย. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 11 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 138)

17 สมทบงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12
เรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียนแบบตอก
ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม จํานวน
เสาเข็ม โรงเรียนสาธิตองค์การบริหาร 1 แห่ง
ส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30) ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 11 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 139)

1,238,100

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 ปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรักษา
สิง่ ก่อสร้างของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 140 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 139)

19 จัดหาเครื่องดนตรี เพือ่ จัดทํา
วงดุรยิ างค์ โรงเรียนบ้านบนควน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 15 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 140)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
สิง่ ก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และ
สภาพภูมทิ ศั น์ของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 5 โรง

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุรยิ างค์
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1,000,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของ
งาน แบบรูปรายการ และราคากลาง
2. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน แบบ
รูปรายการและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั จ้าง เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผูค้ วบคุมงาน
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนามใน
สัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ก.พ. 64

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64

พ.ค. 64
มิ.ย. - ส.ค. 64
ก.ย. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 จัดหาเครื่องดนตรีสากลวงโยธวาทิต
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
วงโยธวาธิต จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

296,700

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 17 ข้อ 17)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 140)

21 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 24 ข้อ 28)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 141)

จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64

67

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสู่
ประชาคมอาเซียนโรงเรียนวัดพังยอม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

250,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ม.ค. 64

5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ก.ย. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 25 ข้อ 30)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 141)

23 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สารโรงเรียนวันชนสังขรณพิจติ ร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 25 ข้อ 29)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 142)

จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64

68

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 วงดุรยิ างค์เด็กน้อยเพือ่ ชุมชน
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแ่ ยก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีประกอบ
วงดุรยิ างค์ จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 20 ข้อ 22)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 142)

25 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านดนตรี
โรงเรียนบ้านบางตะเภา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 19 ข้อ 20)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 143)

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านดนตรี
โรงเรียนบ้านชะอวด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

429,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 17 ข้อ 18)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 143)

27 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีโรงเรียนบ้านบางพระ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 23 ข้อ 26)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 143)

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีโรงเรียนบ้านปากเชียร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

พ.ย. 63

5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ก.ย. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 22 ข้อ 25)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 144)

29 จัดการแข่งขันจรวดขวดนํา้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และโมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์
เปี้ ยนชิพ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 149 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 145)

เพือ่ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีผ่ ่าน
การคัดเลือก เป็ นตัวแทนภาคใต้
ในการแข่งขันจรวดขวดนํา้
ระดับประเทศ (อพวช.) 2-4 ทีม

200,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 พัฒนางานดนตรีและวงโยธวาทิต
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 16 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 145)

31 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 27 ข้อ 33)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 146)

จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

300,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 23 ข้อ 27)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 146)

33 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนนาบอน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 26 ข้อ 32)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 147)

จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 2 คน

300,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอินทร์ธานีวทิ ยาคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 1 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

250,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ม.ค. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 26 ข้อ 31)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 147)

35 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็ นเลิศด้าน
ดนตรี โรงเรียนอินทร์ธานีวทิ ยาคม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 14 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 148)

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
วงดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด

224,500

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านดนตรี
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1,044,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 21 ข้อ 23)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 148)

37 ส่งเสริมและปรับปรุงวงโยธวาทิต
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 15 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 149)

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
ทดแทนเครื่องดนตรีทช่ี าํ รุดเสียหาย
จํานวน 1 ชุด

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

75

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ดนตรีโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์

พ.ย. 63

2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ก.ค. 64
ก.ค. 64

5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ก.ย. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 13 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 149)

39 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีโรงเรียนเชียรใหญ่

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 19 ข้อ 21)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 150)

-จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด
-จัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริง จํานวน
1 ชุด

1,500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ส.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

76

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

40 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
ทางด้านดนตรี โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิม จํานวน 1 ชุด
ราชอนุสรณ์รชั มังคลาภิเษก

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

พ.ย. 63

5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

ก.ย. 64

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 18 ข้อ 19)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 150)

41 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีโรงเรียนปากพนัง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 13 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 151)

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

1,000,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

77

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

42 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยาภาพ
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
ทางด้านดนตรีโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ จํานวน 1 ชุด
ประชาอุทศิ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

500,000

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

1. แจ้งการได้รบั เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนพร้อมหลักเกณฑ์
2. ตรวจสอบสถานะทางการคลัง
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน MOU
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
5. ติดตามรายงานผลโครงการจาก
โรงเรียนผูร้ บั เงินอุดหนุน

พ.ย. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 22 ข้อ 24)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 151)

43 พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีโรงเรียน
ฆังคะทวีศิลป์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 16 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 152)

จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต
จํานวน 1 ชุด

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

78

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และระดับประเทศ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 142 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 153)

45 เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิน่

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 141 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 153)

46 แข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 141 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 154)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
คัดเลือกและจัดส่งตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
และระดับประเทศ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

600,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้และระดับประเทศ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. - ส.ค. 64

5. รายงานติดตามประเมินผล

เม.ย. - ก.ย. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. - ก.ย. 64

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พ.ค. - ก.ย. 64

5. รายงานติดตามประเมินผล

พ.ค. - ก.ย. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. รายงานติดตามประเมินผล

มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. - ก.ย. 64
พ.ค. - ก.ย. 64
พ.ค. - ก.ย. 64

จัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิน่ ใน 5 กลุม่ สาระ
การเรียนรู ้

100,000

จัดกิจกรรมการแข่งขันคนเก่ง
โรงเรียนในสังกัด 5 โรง

100,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษาฯ

เม.ย. - ก.ย. 64

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

79

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

47 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสือ่
จัดซื้อสือ่ การเรียนรูส้ าํ หรับนักเรียน
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปฐมวัย จํานวน 2 โรง
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ตชด.สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

200,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

3. โรงเรียนดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

48 จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคใต้
ภาคใต้ สําหรับโรงเรียนในสังกัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคใต้
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
ทัง้ 14 จังหวัด

1,500,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 8 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 154)

หน้า 12 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 155)

49 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 148 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 155)

จ้างครูผูส้ อนชาวต่างประเทศ
จํานวน 11 คน

5,000,000

4. จัดกิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. ประชุมวางแผน ประสานงาน แต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินการ
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ก.พ. 64
มี.ค. - พ.ค. 64

หมายเหตุ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

เม.ย. - พ.ค. 64

4. จัดกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินการโครงการ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดหา/จัดจ้าง
4. โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
5. ดําเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

พ.ย. 63
พ.ย. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หน่วยศึกษานิเทศก์/กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ก.ย. 64
ธ.ค. 63/มี.ค. 64
มิ.ย. 64/ก.ย. 64
80

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 144 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 156)

51 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับการจัดทํา
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรูด้ า้ นการ
ท่องเทีย่ วของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 150 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 156)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

150,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามโครงการ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้โรงเรียนในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการ

ก.พ. - มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/โรงเรียนใน
สังกัด/กองการศึกษาฯ

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู ้
ด้านการท่องเทีย่ วของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

250,000

1. ประสาน วางแผน ขออนุมตั กิ าร
ดําเนินงานตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. จัดกิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและการรายงานผล

เม.ย. - พ.ค. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

พ.ค. 64
มิ.ย. - ก.ค. 64
มิ.ย. - ก.ค. 64

พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

มิ.ย. - ส.ค. 64
มิ.ย. - ส.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 150 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 157)

53 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 143 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 157)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

150,000

1. ประสาน วางแผน ขออนุมตั กิ าร
ดําเนินงานตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. จัดกิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและการรายงานผล

เม.ย. - พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

1. ประสาน วางแผน ขออนุมตั กิ าร
ดําเนินงานตามโครงการ
2. เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้โรงเรียน
ในสังกัด
3. โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกจ่ายงบประมาณ

เม.ย. - พ.ค. 64

4. จัดกิจกรรม ดําเนินการตามโครงการ
5. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการและการรายงานผล

มิ.ย. - ส.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ค. 64

หมายเหตุ

มิ.ย. - ส.ค. 64
มิ.ย. - ส.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64

พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

มิ.ย. - ส.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ ขออนุมตั วิ งเงิน
งบประมาณ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินการ

พ.ย. 63 - ส.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่งงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ก.พ. - มี.ค. 64
เม.ย. 64

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามผลการดําเนินโครงการ

พ.ค. - ส.ค. 64
ก.ย. 64

54 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับโครงการรณรงค์
ป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

111,000

55 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
โรงเรียนในสังกัด เพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด 5 โรง เช่น ค่ายคุณธรรม
การอบรมธรรมะ ฯลฯ

150,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 146 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 158)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 145 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 158)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ย. 63 - ส.ค. 64

หมายเหตุ

พ.ย. 63 - ส.ค. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/โรงเรี
่
ยนในสังกัดฯ/
กองการศึกษาฯ

พ.ค. 64

83

แบบ ผด.02

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 152 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 211)

2 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 153 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 212)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนใน
พื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราชในด้าน
ต่าง ๆ

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
เบิกหักผลักส่งงบประมาณใน
สถานศึกษา สําหรับการจัดงานวันเด็ก โรงเรียนในสังกัด เพือ่ จัดกิจกรรม
แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดองค์การ งานวันเด็กแห่งชาติ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1,800,000

1. ขออนุมตั กิ ารดําเนินการ ขอ
อนุมตั งิ บประมาณ
2. ดําเนินการตามโครงการ แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
3. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามประเมินผล/รายงาน
1. ขออนุมตั กิ ารดําเนินการ ขอ
อนุมตั วิ งเงินงบประมาณ
2. เสนอโครงการ ดําเนินการตาม
โครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการทํางาน
4. จัดหาพัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามประเมินผล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1. ขออนุมตั กิ ารดําเนินการ ขอ
อนุมตั วิ งเงินงบประมาณ
2. ขออนุมตั เิ บิกหักผลักส่ง
งบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

ธ.ค. 63

500,000

300,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
โรงเรียนในสังกัดฯ/กองการศึกษาฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กองการศึกษาฯ

ม.ค. - มี.ค. 64
ม.ค. - มี.ค. 64
ม.ค. - ส.ค. 64
ก.ย. 64
ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา/
โรงเรียนในสังกัดฯ/กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

84

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

หน้า 152 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 212)

4 งานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @ จัดกิจกรรมเนื่องในงานบุญเดือน 5
เมืองนคร
แตแรก @เมืองนคร ได้แก่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
-กิจกรรมการสรงนํา้ พระพุทธรูป
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
-การจัดพิธกี รรมทางศาสนา
หน้า 160 ข้อ 12)
-ศิ ล ปะการแสดงแหล่ง เรีย นรู ท้ าง
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 217)
วัฒนธรรม ฯลฯ

5 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ -จัดสถานที/่ กิจกรรม
วันสําคัญของทางราชการ กิจกรรมตาม -จัด/ถวายเครื่องราชสักการะ
นโยบาย หนังสือสังการของรั
่
ฐบาล

900,000

4,500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 158 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 217)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ/จัดหาพัสดุ
5. ติดตามประเมินผล

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64
ม.ค. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

มี.ค. 64
มี.ค. 64

1.ขออนุมตั จิ า้ ง ,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2.เห็นชอบราคากลาง
3.ลงนามในใบสังจ้
่ าง
4.เบิกจ่าย

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/สํ
่ านักปลัดฯ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/สํ
่ านักปลัดฯ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/สํ
่ านักปลัดฯ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/สํ
่ านักปลัดฯ

สป
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 จัดงานประเพณี “ลากพระ” จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เรือพระจํานวน 30 ลํา เข้าร่วมสืบ
ทอดงานประเพณีลากพระฯ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

800,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ต.ค. 63
ต.ค. 63

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 154 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 218)

7 จัดงานประเพณีทาํ บุญให้ทานไฟ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 159 ข้อ 10)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 218)

จัดกิจกรรมเพือ่ สืบสานงานประเพณี
ทําบุญให้ทานไฟ จํานวน 2
กิจกรรม

160,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

8 จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ ขึ้นธาตุ จัดกิจกรรมจํานวน 4 กิจกรรม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
-กวนข้าวมธุปายาส
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
-แห่ผา้ พระบฎ
หน้า 156 ข้อ 7)
-พิธเี วียนเทียน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 219)
-ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา

9 จัดงานเมาลิดกลาง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 162 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 219)

จํานวนมัสยิดที่เข้าร่ วมสืบสานงาน
ประเพณี เมาลิด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 มัสยิด

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

250,000

1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ม.ค. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

พ.ค. 64
พ.ค. 64

400,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ม.ค. 64

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 จัดงานวันศิลปิ นแห่งชาติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดงานวันศิลปิ นแห่งชาติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 1 ครัง้

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

650,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ม.ค. 64
ม.ค. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ส.ค. 64
ส.ค. 64

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 87 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 220)

11 ประเพณีบญ
ุ สารทเดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 157 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 221)

จัดกิจกรรม เพื่อรื้อฟื้ นและสืบสาน
งานประเพณี จํานวน 6 กิจกรรม

2,500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ก.ย. 64
ก.ย. - ต.ค. 64
ต.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 ฝึ กอบรมพิธกี รทางศาสนา และผูน้ าํ
ในศาสนพิธขี องจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
อบรมพิธกี รทางศาสนา และผูน้ าํ
ศาสนพิธี จํานวน 150 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

300,000

1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

ต.ค. 63

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 161 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 221)

13 ฝึ กอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย
จิตใจงดงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 27 ข้อ 34)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 222)

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูค้ วาม
เข้าใจในมารยาทไทย จํานวน 60
คน

200,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ต.ค. 63

ต.ค. - พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ก.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64

ก.ค. - ส.ค. 64

4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน

ส.ค. 64

5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ก.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ ส่งเสริม
และอนุรกั ษ์แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้แก่เยาวชนและประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 163 ข้อ 17)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 222)

15 ฝึ กอบรมและสืบสานศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน “โนรา”
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 159 ข้อ 11)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 223)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูใ้ นการ
ส่งเสริมและอนุรกั ษ์แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้แก่เยาวชนและประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 60 คน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “โนรา” แก่
เด็กเยาวชน จํานวน 60 คน

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

300,000

1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

ม.ค. 64

180,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ม.ค. - ก.พ. 64

ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. - พ.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

เม.ย. - พ.ค. 64

เม.ย. - พ.ค. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 155 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 223)

17 วิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 156 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 224)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัด กิ จ กรรม จํา นวน 3 กิ จ กรรม
ได้แก่
-พิธหี ล่อเทียน
-พิธสี มโภชเทียน
-พิธเี วียนเทียน

จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
-พิธเี วียนเทียน
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตต
ภาวนาถวายเป็ นพุทธบูชา
-การเสวนาธรรม

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

300,000

1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ก.ค. 64

1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง
ขอบเขตงาน
2. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง แต่งตัง้
คณะกรรมการต่างๆ เพือ่
ดําเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. ลงพื้นทีต่ รวจสอบและติดตาม
การดําเนินงาน
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เม.ย. 64

200,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ก.ค. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

เม.ย. - พ.ค. 64

พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. - มิ.ย. 64
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 สืบสานประเพณีวนั ออกพรรษา
อําเภอนบพิตาํ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 161 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 224)

19 อนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีลาก
พระบก (เดือน 5)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 160 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 225)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีวนั
ออกพรรษา ได้แก่
-จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา
-กิจกรรมการบิณฑบาต ฯลฯ

จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์และสืบสาน
ประเพณีลากพระบก (เดือน 5)
-การจัดพิธกี รรมทางศาสนา
-กิจกรรมส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของกลุม่ ประชาชนทีม่ ี
วัฒนธรรมร่วมกัน ฯลฯ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

390,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ต.ค. 63
ต.ค. 63

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานฯ และกําหนด
ราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

มี.ค. 64
มี.ค. 64

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ฝ่ ายส่งเสริมศาสนาฯ/กองการศึกษาฯ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ด้านการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบตั ใิ หม่ และอุบตั ซิ าํ้ และภัยที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 165 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 161)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ค. 64
พ.ค. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

330,000
อบรมให้ความรูก้ ารป้ องกันและ
ควบคุมระบบทางเดินหายใจ

อบรมให้ความรูก้ ารป้ องกันควบคุม
โรคเอดส์

อบรมให้ความรูก้ ารป้ องกันควบคุม
โรคเอดส์และการป้ องกันการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมให้ความรูด้ า้ นการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรูใ้ นวันวาเลนไทน์

2 ด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิง
รุก
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 165 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 161)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR

มิ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
พ.ย. 63

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

382,500
อบรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพจิต

อบรมให้ความรูโ้ รคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ิ
ซํา้ และภัยทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น

อบรมให้ความรูโ้ รคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา

อบรมให้ความรูด้ า้ นทันตกรรม

อบรมให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ การ
เลือกซื้ออาหาร

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

4. เบิกจ่าย

ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 166 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 162)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

เม.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR

พ.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ

ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

4. เบิกจ่าย

ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

454,000
อบรมการใช้สมุนไพรในการรักษา
โรค

อบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กการทําลูก
ประคบ

อบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กการนวด
แผนไทย

อบรมสัมมนา สมัชชาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ป้ องกันการจมนํา้ ในเด็ก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 168 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 162)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

395,000
อบรมให้ความรูห้ ลักสูตรการทําคอก
กัน้ เด็กแก่ผูเ้ ลี้ยงดูแลเด็ก

อบรมให้ความรูฝ้ ึ กทักษะการเอา
ชีวติ รอดจากการจมนํา้ แก่วทิ ยากร
ครู

อบรมและฝึ กทักษะการเอาชีวติ รอด
จากการจมนํา้ แก่เด็กและเยาวชน

อบรมให้ความรูแ้ ละสัมมนาแก่กลุม่
อาสาสมัครป้ องกันการจมนํา้ ในเด็ก

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ฝึ กอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 167 ข้อ 4
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 162)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ส.ค. 64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

342,400
อบรมประชาชนทัวไป
่

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข/ผูน้ าํ
ชุมชน

6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัย อบรมบุคลากรสังกัดองค์กร
สิ่งแวดล้อม สําหรับองค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
ส่วนท้องถิน่
นครศรีธรรมราช จํานวน 368 คน

213,700

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 29 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 163)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

7 ส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อบรมให้ป ระชาชนมีค วามรู ค้ วาม
เข้าใจในการดู แลสุขภาพทัง้ ตนเอง
และผูอ้ น่ื จํานวน 100 คน

58,700

8 ส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุจงั หวัดนครศรีธรรมราช

อบรมให้ความรูผ้ ูส้ ูงอายุในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

250,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 167 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 163)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 169 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 164)

9 จัดซื้อครุภณั ฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลพิปูน

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 29 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 169)

ซื้อครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่
-เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกล
และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
พร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาล
-เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตาม
การทํางานของหัวใจแบบรวมศูนย์
จํานวน 8 เตียง

3,000,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

มิ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ทําหนังสือแจ้งโรงพยาบาล
พร้อมหลักเกณฑ์

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

2. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
3. เบิกจ่าย
4. ติดตามรายงานผลโครงการ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

หมายเหตุ

99

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ทําหนังสือแจ้งโรงพยาบาล
พร้อมหลักเกณฑ์
2. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
3. เบิกจ่าย
4. ติดตามรายงานผลโครงการ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

1. ทําหนังสือแจ้งโรงพยาบาล
พร้อมหลักเกณฑ์
2. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

3. เบิกจ่าย
4. ติดตามรายงานผลโครงการ

ก.พ. 64
ก.พ. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

10 ปรับปรุงห้อง Negative pressure
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงห้อง Negative pressure
จํานวน 1 ห้อง

650,000

11 อุดหนุนโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช เพือ่ จัดซื้อเครื่อง
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

- ซื้อเครื่องเพิม่ ปริมาณสาร
พันธุกรรมในสภาวะจริง จํานวน
1 เครื่อง
- ซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรม
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

3,200,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 30 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 169)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 30 ข้อ 4
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 170)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

100

แบบ ผด.02

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาสและคนไร้ทพ่ี ง่ึ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 170 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 171)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 169 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 172)

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

350,000
อบรมให้ความรูส้ ทิ ธิและสวัสดิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนไร้ทพ่ี ง่ึ

อบรมส่งเสริมอาชีพผูด้ อ้ ยโอกาส
และคนไร้ทพ่ี ง่ึ

2 พัฒนาผูส้ ูงอายุจงั หวัด
นครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

700,000
อบรมให้ความรูด้ า้ นสิทธิและ
สวัสดิการผูส้ ูงอายุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

101

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ

3 ยกระดับคุณภาพชีวติ คนพิการ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 88 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 172)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

1,100,000
อบรมอาชีพหลักสูตรผลิตรถสามล้อ
โยก

อบรมอาชีพหลักสูตรผลิตรถเข็นคน
พิการ

อบรมอาชีพผลิตไม้กวาดดอกหญ้า

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

102

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมเสริมสร้างความรูด้ า้ นสิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการ

อบรมความรูเ้ บื้องต้นทัวไปเกี
่ ่ยวกับ
ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน

อบรมอาชีพหลักสูตรทอพรมเช็ดเท้า

อบรมอาชีพทําขนมพื้นบ้าน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

103

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมอาชีพทํานํา้ มันมะพร้าวสกัด
เย็น

4 ติดตัง้ ลิฟท์บนั ได ศาลาประชาคมโรง
ละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 32 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 175)

ติดตัง้ ลิฟท์บนั ได ศาลาประชาคม
โรงละคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

500,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง ,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR ,ราคากลาง
2. เห็นชอบ TOR ,ราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามในสัญญา
6. เบิกจ่าย

ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ส.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ธุรการ/ฝ่ ายอาคาร/กองช่าง

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64

คณะกรรมการฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ธุรการ/ฝ่ ายอาคาร/กองช่าง

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 173 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 184)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดงานและจัดกิจกรรมสตรีเพือ่
เชิดชูเกียรติสตรีดเี ด่น และสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันและ
กิจกรรมจําหน่ายสินค้า

2 พัฒนาสตรีจงั หวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 172 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 187)

งบประมาณ
300,000

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

260,000
อบรมให้ความรูก้ ลุม่ สตรีจาก 23
อําเภอ จํานวน 3 รุ่น รวม 900 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 1
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
รุ่นที่ 2
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
รุ่นที่ 3
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

3 ด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัด
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3.จัดหาพัสดุ
4.เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

1,400,000

หน้า 171 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 185)

อบรมสัมมนาสร้างเสริมองค์ความรู ้
ด้านการพัฒนาสังคมพื้นทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 172 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 185)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

1,500,000
อบรมให้ความรูก้ ารส่งเสริมอาชีพ
ระยะสัน้ เช่น ทําขนม นวดไทย
นวดฝ่ าเท้า จัดดอกไม้สด ฯลฯ

รุ่นที่ 1
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
รุ่นที่ 2
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่
อําเภอลานสกา อําเภอฉวาง อําเภอ
ทุ่งสง อําเภอเมือง หัวไทร ฯลฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 1
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
รุ่นที่ 2
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
รุ่นที่ 3
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

5 ฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

2,167,000
อบรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ ด้าน
ปศุสตั ว์ พืช ประมง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 36 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 186)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
ศูนย์เรียนรูฯ้

6 ฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 175 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 186)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

1,500,000
อบรมให้ความรูด้ า้ นพืช

อบรมให้ความรูด้ า้ นปศุสตั ว์

อบรมให้ความรูด้ า้ นประมง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

109

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมให้ความรูด้ า้ นแปรรูปอาหาร

อบรมให้ความรู ด้ า้ นส่งเสริมอาชีพ
ระยะสัน้ และอืน่ ๆ

อบรมให้ความรูด้ า้ นเกษตรทฤษฎี
ใหม่ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ

อบรมให้ความรู ้ เรื่องการพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์พ้นื ถิน่ สินค้า
ท้องถิน่ ผลิตภัณฑ์ OTOP การ
พัฒนาบรรจุภณั ฑ์ การตลาด และ
การบริหารจัดการกลุม่ อาชีพ กลุม่
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ เกษตรกร ฯลฯ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

กองพัสดุและทรัพย์สนิ

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
110

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นใน
ครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 174 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 187)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 171 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 188)

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

490,000
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริมความ
รักความอบอุ่นในครอบครัว

8 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

กองพัสดุและทรัพย์สนิ

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

กองพัสดุและทรัพย์สนิ

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1,000,000
ส่งเสริมความเข้าใจสิทธิเด็กและ
เยาวชนและระบบสภาเด็กและ
เยาวชน

สร้างภูมคิ มุ ้ กันยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน (TO BE NUMBER
ONE)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

111

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

TO BE NUMBER ONE CAMP

9 ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร
ในพื้นทีอ่ าํ เภอชะอวด
อบรมส่งเสริมอาชีพการทําเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
อินทรีย ์ สร้างความมันคงทาง
่
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
อาหาร

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

7,000,000

หน้า 88 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 188)

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่

อบรมส่งเสริมอาชีพการทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

112

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช
เศรษฐกิจ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพทําการเกษตร
อินทรีย ์ สร้างความมันคงทาง
่
อาหาร

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ตําบลบ้านตูล

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
เสริมแก่เกษตรกรในพื้นทีต่ าํ บล
นางหลง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

113

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ตําบลวังอ่าง

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ตําบลขอนหาด

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ตําบลเกาะขันธ์

อบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียน
สร้างรายได้ให้เกษตรกรตําบลควน
หนองหงษ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ส.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

114

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมและศึกษาดูงานกลุม่ ผูน้ าํ
เครือข่ายเกษตรกร

10 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
อบรมส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ซางหม่น
นครศรีธรรมราช
แซมยาง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 35 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 189)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ส.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ส.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

1,000,000

อบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช
เศรษฐกิจ

อบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

11 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
นครศรีธรรมราช
อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่เพือ่ การบริโภค
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
และจําหน่าย
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 35 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 189)

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

1,500,000
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงปลานิลและปลาดุก

อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
อาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ

12 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมให้ค วามรู ด้ า้ นการส่ ง เสริ ม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
อาชีพการปลูกทุเรียน

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1,000,000

เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 34 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 190)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย

116

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

อบรมให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
อาชีพการปลูกละมุด (พันธ์กระสวย
มาเลย์)

อบรมให้ค วามรู ด้ า้ นการส่ ง เสริ ม
อาชีพการปลูกขนุนเพือ่ การส่งออก

13 สมัชชาคนคอน คนของพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง

เพือ่ เปิ ดเวทีการนําเสนอผลงานและ
แลกเปลีย่ นความรูภ้ ายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกลุม่ องค์กรต่างๆ

600,000

14 ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ก่ อ สร้า งโรงเรื อ นเพื่ อ สาธิ ต การ
ดํา เนิ นกิจ กรรมเกษตรทฤษฎีใ หม่
สําหรับเกษตรกรและบุคคลทัวไป
่

833,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 34 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 190)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 37 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 191)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบ TOR
3. จัดหาพัสดุ
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR ราคากลาง
2. เห็นชอบ TOR, ราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

117

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงาน
(1) แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่ายเยาวชน เรียนรูจ้ ากภูสู่ทะเล

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 178 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 292)

2 ธนาคารปู

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 176 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 293)

3 บ้านปลาสะอาดคืนธรรมชาติสู่ทะเล
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 176 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 293)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดอบรมเยาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และเกิดจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

400,000

จัดอบรมกลุม่ ประมงชายฝัง่ เพือ่
จัดตัง้ ธนาคารปู

200,000

จัดกิจกรรมทําความสะอาดปะการัง
เทียม/จัดนิทรรศการเก็บขยะชายหาด

97,700

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. , ก.พ. 64
ธ.ค. 63

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. , ก.พ. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

หมายเหตุ

118

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ฝึ กอบรมงานรุขกรรมขัน้ ต้นเพือ่ การ
ดูแลต้นไม้ใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดอบรมให้ความรูป้ ระสบการณ์
เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
อย่างถูกวิธี และเพือ่ เพิม่ บุคลากรผูม้ ี
ความรูด้ า้ นการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
อย่างถูกวิธี

200,000

5 ฝึ กอบรมเยาวชนพีเ่ ลี้ยงหลักสูตรการ
จัดการกระบวนค่ายเยาวชน

ฝึ กอบรมเยาวชนให้มคี วามเข้าใจใน
การจัดการกระบวนค่ายเยาวชน
เพือ่ ให้สามารถเป็ นวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
สันทนาการพีเ่ ลี้ยงประจํากลุม่ ได้

300,000

6 ฝึ กอบรมเยาวชนรักษ์ป่าจาก

ฝึ กอบเยาวชนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของต้น
จาก และเพือ่ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศของ
ริมคลองหัวตรุด - อ่าวปากนคร

50,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 178 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 293)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 177 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 294)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 38 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 294)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ค. 64
มิ.ย. , ก.ค. 64
เม.ย. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. , มิ.ย. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. , เม.ย. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. , มี.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

119

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 วางซัง้ กอเพือ่ เป็ นแหล่งอนุบาลและ
อาศัยของสัตว์นาํ้

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดกิจกรรมให้ความรูจ้ ดั ทําซัง้ กอ
พร้อมนําไปวางในทะเล

งบประมาณ
199,300

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 177 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 295)

8 อนุรกั ษ์และฟื้ นฟูป่าชายเลน/ชายหาด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 176 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 295)

9 ก่อสร้างฝายเก็บนํา้ คลองซอ ช่วงที่ 2
หมู่ท่ี 7, 8 ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละร่วมปลูก
พันธุไ์ ม้ป่าชายเลน

ก่อสร้างฝายเก็บนํา้ สันฝายสูง
1.5 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร
กว้าง 15 เมตร

45,000

1,065,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 89 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 296)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. , มี.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ก.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ก.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. , ก.ย. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

120

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

10 ก่อสร้างฝายนํา้ ล้นคลองนํา้ ตกใน
หนาน หมู่ท่ี 5 ตําบลฉลอง อําเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างฝายนํา้ ล้น ช่วงที่ 1 สันฝาย
สูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50
เมตร กว้าง 9.00 เมตร

847,000

11 ขุดลอกคลองเก่า หมู่ท่ี 8 ตําบล
ท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขุดลอกคลองกว้างเฉลีย่ 20 เมตร
ยาว 2,770 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50
เมตร

7,250,000

12 ขุดลอกสระเก็บนํา้ ในพื้นที่ อําเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขุดลอกสระเก็บนํา้ จํานวน 2 แห่ง
1.บ้านบางนบ หมู่ท่ี 1 ตําบลบางนบ
2.บ้านบางแค หมู่ท่ี 9 ตําบลบางนบ

1,004,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 39 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 297)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 179 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 297)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 41 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 298)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
พ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
พ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

121

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

13 ขุดลอกสระนํา้ บ้านหนองปรือ
หมู่ท่ี 3 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขุดลอกสระนํา้ จํานวน 1 แห่ง

14 ขุดลอกหนองนางไหล หมู่ท่ี 9 ตําบล
ดุสติ อําเภอถํา้ พรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขุดลอกหนองนํา้ จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
564,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 39 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 298)

2,710,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 41 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 299)

15 ขุดลอกหนองนํา้ ในพื้นทีอ่ าํ เภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 39 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 299)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ต.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

6,390,000
ขุดลอกหนองนํา้ จํานวน 14 แห่ง
1. ขุดลอกหนองนํา้ พังพรุ หมู่ท่ี 5
ตําบลนาแว อําเภอฉวาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

122

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

2. ขุดลอกหนองนํา้ นบตาคง
หมู่ท่ี 7 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

3. ขุดลอกหนองนํา้ นบนายเหลียว
หมู่ท่ี 8,10 ตําบลนาแว อําเภอ
ฉวาง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

4. ขุดลอกนบนายนอง หมู่ท่ี 9
ตําบลนาแว อําเภอฉวาง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

123

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

5. ขุดลอกหนองนบนางพุ่ม หมู่ท่ี 6
ตําบลละอาย อําเภอฉวาง

6. ขุดลอกหนองละมุด หมู่ท่ี 3
ตําบลละอาย อําเภอฉวาง

7. ขุดลอกอาคารอัดนํา้ คลองหัน
หมู่ท่ี 5,8 ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

124

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

8. ขุดลอกคลองลุง หมู่ท่ี 2,6,8
ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

9. ขุดลอกหน้าฝายคลองลุง หมู่ท่ี 6
ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

10. ขุดลอกห้วยเก็บนํา้ สามพอน
หมู่ท่ี 3 ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

125

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

11. ขุดลอกหนองพรุชงิ หมู่ท่ี 3
ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

12. ขุดลอกคลองสําโรง หมู่ท่ี 1
ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

13. ขุดลอกคลองรังซ่อน หมู่ท่ี 9
ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

126

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

14. ขุดลอกคลองนาหนม หมู่ท่ี 9
ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง

16 ขุดลอกเหมืองส่งนํา้ สายคลองทวย
เทพ - คลองบางขรุด บ้านหัวไม้ไผ่
หมู่ท่ี 7 ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียร
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขุดลอกเหมืองส่งนํา้ ระยะทาง
1,880 เมตร งานขุดลอก 2 ช่วง
-งานฝัง่ ท่อระบายนํา้ ,งานเรียงหินใหญ่
ยาแนวผสมซีเมนต์ทรายงานงานถม
วัสดุดนิ ลูกรังเสริมคันทาง ตามแบบ
แปลน อบต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่

1,000,000

17 ปรับปรุงฝายนํา้ ล้น หมู่ท่ี 4
ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝายนํา้ ล้นกว้างกว้าง 22 เมตร
พร้อมก่อสร้างพนังกัน้ ตลิง่ พัง
หัว - ท้ายฝายยาวข้างละ 21 เมตร

2,150,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 41 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 300)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 38 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 300)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ต.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

127

แบบ ผด.02

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 182 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 113)

2 ฝึ กอบรมซ้อมแผนปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และกูภ้ ยั ทาง
นํา้

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ราชการ สถานประกอบการ เอกชน
และประชาชนทัวไป
่

104,000

ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
อาสาสมัครมูลนิธติ ่าง ๆ

101,000

จัดฝึ กอบรมนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นศ.เพือ่ ให้ความรูเ้ รื่อง
อัคคีภยั การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องเมือ่
เกิดภัย การระงับอัคคีภยั และการใช้
อุปกรณ์ระงับอัคคีภยั เบื้องต้น

106,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 180 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 114)

3 ฝึ กอบรมให้ความรู ้ เรื่องอัคคีภยั
ในสถานศึกษา

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 181 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 114)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

128

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

4 อบรมอาสาสมัครหน่วยกูภ้ ยั เครือข่าย ฝึ กอบรมอาสาสมัครประชาชนจิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาสา นักเรียน นักศึกษา ผูส้ นใจ
นครศรีธรรมราช
เพือ่ ให้ความรูเ้ รื่องการช่วยเหลือ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ผูป้ ระสบภัย ระเบียบทีใ่ ช้ในการ
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
ช่วยเหลือความรูใ้ นเรื่องภัยพิบตั ทิ ่ี
หน้า 181 ข้อ 3)
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
100,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 115)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

(3) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 44 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 178)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

163,300
รวบรวมของเสียจากชุมชน นํามาส่ง
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนส่งไปกําจัดให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่นอ้ ยกว่า
10 ตัน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครัง้ ที่ 1
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. - ก.พ. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
129

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
ครัง้ ที่ 2
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การปฏิบตั ติ าม อบรมให้ความรูเ้ จ้าหน้าที่ อปท. และ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช” บุคลากรของ อปท.
(การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม)

400,000

3 บริหารจัดการขยะในโรงเรียนขยาย
ผลสู่ชมุ ชน

100,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 45 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 179)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 182 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 183)

จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

พ.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. , ส.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. , ก.พ. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

130

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน

งบประมาณ
300,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ.2563
หน้า 43 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 183)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

มี.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. , พ.ค. 64

ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้อม / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

131

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง จุดเสีย่ งย่าน
ธุรกิจชุมชน เส้นทางคมนาคมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 183 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 180)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง จุดเสีย่ งย่าน
ธุรกิจชุมชน เส้นทางคมนาคมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ
1,000,000

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง, แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR ราคากลาง
2. เห็นชอบ TOR ,ราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามในสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

เม.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างธนาคารนํา้ ใต้ดนิ อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 74 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 165)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างธนาคารนํา้ ใต้ดนิ ระบบปิ ด
(แบบเจาะ) จํานวน 2 แห่ง
1. หมู่ท่ี 3 บ้านหัวปรางค์ ต.นาเรียง
อ.พรหมคีรี
2. หมู่ท่ี 4 บ้านสวนกลาง ต.นาเรียง
อ.พรหมคีรี

งบประมาณ
790,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ

132

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 ก่อสร้างประปาหมู่บา้ นขนาดใหญ่
หมู่ท่ี 6 ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างประปาหมู่บา้ นขนาดใหญ่
จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
4,236,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 72 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 165)

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นแบบผิว ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นแบบ
ดินขนาดใหญ่ บ้านกว้านจีน หมู่ท่ี 3,6 ผิวดินขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง
ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

4,287,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 73 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 166)

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบผิว
ดินบ้านป่ ากล้วย หมู่ท่ี 3 ตําบล
มะม่วงสองต้น อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นแบบ
ผิวดิน จํานวน 1 แห่ง

4,030,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 73 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 166)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
พ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

หมายเหตุ

133

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 7 ตําบลทุ่งสง ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 แห่ง
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
230,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 73 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 167)

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ อําเภอฉวาง ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 แห่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 74 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 167)

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลประปาบ้านสวน
เรียน หมู่ท่ี 9 ตําบลเขาพระบาท
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา จํานวน
1 แห่ง

374,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 72 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 168)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 63

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 วางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา้ ประปา
พร้อมติดตัง้ มาตรให้กบั โรงเรียนวัด
สํานักขัน และชุมชนสํานักขัน หมู่ท่ี
5 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 75 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 170)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

3,143,000
วางท่อส่งนํา้ HDPE ขนาด Ø
225 มิลลิเมตร PN6 ระยะทางยาว
1,883 เมตร วางท่อส่งนํา้ HDPE
ขนาด Ø 225 มิลลิเมตร PN10
ระยะทางยาว 20 เมตร รวมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตามแบบการประปาส่วน
ภูมภิ าคสาขาชะอวด

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ขององค์การบริหาร หมูบ่ า้ นซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ขององค์การ
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1,500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 189 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 168)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ก.พ. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพยากรฯ

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

1. ขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(นางสาวพร้อม ณ นคร อุทศิ )

ขยายผิวจราจร(ฝัง่ ทางเข้า) ถนน
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร
โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 300 ตารางเมตร
ติดตัง้ เสาจราจรล้มลุก ความสูง
75 เซนติเมตร กัน้ ริมถนน จํานวน
125 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2 ป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุบนเส้นทาง
คมนาคมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตัง้ เครื่องหมายจราจร ไฟกระพริบ 1,700,000
ทางเชื่อม ทางแยก และจุดเสีย่ งใน
ถนน ตามโครงการป้ องกันและลด
อุบตั เิ หตุบนเส้นทางคมนาคมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 46 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 287)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 183 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 286)

3 บํารุงรักษา ปรับปรุงทีด่ นิ อาคารสถานที่ บํารุงรักษา ปรับปรุงทีด่ นิ อาคาร
สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
สถานที่ สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ของ
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
นครศรีธรรมราช

243,000

4,500,000

เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 89 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 287)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63

ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63 – ม.ค. 64

ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุฯ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายพัฒนาผังเมือง / กองทรัพยากรฯ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64 – ก.พ. 64
ก.พ. 64 – มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ม.ค. – ก.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 บํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง
ถนนตามภารกิจถ่ายโอน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 184 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 288)

5 ปรับปรุงถนน สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กทางระบายนํา้ ไหล่ทาง สิง่
อํานวยความสะดวก ฯลฯ ทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง
ผิวจราจรและช่องระบายนํา้ ไหล่ทาง
คอสะพานถนนลาดยางตามภารกิจ
ถ่ายโอน

ปรับปรุงถนน สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางระบายนํา้ ไหล่ทาง
สิง่ อํานวยความสะดวก ฯลฯ ทีอ่ ยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 184 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 288)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สันตินิมติ หมู่ท่ี 8 ตําบลทอนหงส์ อําเภอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 740
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้นื ที่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
ไม่นอ้ ยกว่า 2,960 ตารางเมตร ไหล่
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
หน้า 185 ข้อ 2)
เมตร

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

23,200,000 1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
27,053,000 1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1,750,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 275)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ม.ค. – ก.ย. 64
ม.ค. – ก.ย. 64
ก.พ. – ก.ย. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

พ.ย. 63 – ม.ค. 64
ม.ค. – พ.ค. 64
ม.ค. – พ.ค. 64
ก.พ. – มิ.ย. 64
พ.ค. – ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

พ.ย. 63

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

137

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

7 วางท่อระบายนํา้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 2 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่อระบายนํา้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x
1.00 เมตร (ด้านบนเป็ นรางวี)
พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ระยะทางยาว
750 เมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งคา-หนับเภาออก หมู่ท่ี 7 ตําบล
สระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
950,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,560 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร
จํานวน 2 จุด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
2,000,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 830
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 58 ข้อ 30)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 286)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 65 ข้อ 46)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 269)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งพันธ์ - บ้านนายจิตร หมู่ท่ี 7
ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 64 ข้อ 44)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 269)

3,192,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR

พ.ย. 63

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

138

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบาลายร่องช้าง - โคกโหนด
หมู่ท่ี 9 ตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,000,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ม่วงกรีต - ห้วยหินลับ หมู่ท่ี 6 ตําบล
โมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
2,000,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 830
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายซอยสีช่ มุ ชนใหม่ หมู่ท่ี 6
ตําบลหัวตะพาน อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15
เมตร แบบไม่มที างเท้า

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 94 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 272)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 97 ข้อ 24)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 273)

1,540,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 67 ข้อ 50)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 285)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

139

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาค้อ - หนองไทร หมู่ท่ี 5,7,8
ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร

4,650,000

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางหลวง - สีแ่ ยกบ้านนายช่วน หมู่ท่ี 11
(นศ.ถ.130 - 43) ตําบลบางจาก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 630
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30
เมตร

1,550,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 48 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 270)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 49 ข้อ 8)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 271)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยหูแร้ง - ป่ ายาง หมู่ท่ี 7 ตําบล
ท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 46 ข้อ 2)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 277)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,050
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30
เมตร

3,450,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย.64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

140

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายบ้านตาล - พระมงกุฎ
หมู่ท่ี 1 ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ช่วงที่ 1
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
580 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นทีร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า 4,070
ตารางเมตร

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายโพธิ์เสด็จ - ทุ่งแย้
(นศ.ถ 38 - 008) หมูท่ ่ี 6,8 ตําบล
โพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 3,642,000
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นทีร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า 10,500
ตารางเมตร

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 48 ข้อ 5)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 289)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 47 ข้อ 3)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 289)

1,397,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค.64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

141

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

17 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายท่าสะท้อน - บางคล้า
หมู่ท่ี 9 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 5,100 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50
เมตร

3,800,000

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยเขาเปลือกไม้ 2 (นศ.ถ.108-31)
บ้านเขาเปลือกไม้ หมู่ท่ี 5 ตําบลทุ่งใส
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 926
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 4,630 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร

3,003,000

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้าต้น - ป้ ากัก หมู่ท่ี 8 ตําบลเปลีย่ น
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 507
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,535 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก กว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร

1,500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 90 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 281)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 96 ข้อ 23)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 266)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 101 ข้อ 9)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 278)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค.64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

142

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาทราย - เขาลานวัว หมู่ท่ี 13
ตําบลเปลีย่ น อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 570
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร

1,800,000

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ถํา้ นํา้ มนต์(บ่อหิน) หมู่ท่ี 3 ตําบลสีข่ ดี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
หน้า 62 ข้อ 40)
เมตร

2,911,000

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
นํา้ ตกประชาสรรค์ หมู่ท่ี 8 ตําบลสีข่ ดี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
ไม่นอ้ ยกว่า 3,750 ตารางเมตร ไหล่
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
หน้า 63 ข้อ 41)
เมตร

2,426,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 97 ข้อ 25)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 264)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 268)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 271)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

143

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 2) หมู่ท่ี 5
ตําบลเขาน้อย อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,600,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 510
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 ตําบลนาไม้ไผ่
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
2,173,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
655 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 3,275 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
เมตร

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านเกาะรอม - เขตตําบลทุ่งสง
หมู่ท่ี 1 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,880,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 537
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,685 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.20 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 186 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 274)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 95 ข้อ 18)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 265)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 94 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 267)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ส.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

144

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายราชเวช - ควนแดง ระยะ
ที่ 5 หมู่ท่ี 8 ตําบลกุแหระ อําเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 303 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นทีร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1,818 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1,250,000

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคล่อง วิสยั - เขตตําบลแก้ว
แสน หมู่ท่ี 5 ตําบลทุ่งสง อําเภอ
นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทาง
เชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 68
ตารางเมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
2,418 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.25 เมตร

1,890,000

28 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายช่องไทรฮวง หมู่ท่ี 8
ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 5,675 ตารางเมตร
ไม่มไี หล่ทาง พร้อมตีเส้นจราจร

3,150,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 55 ข้อ 21)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 283)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 97 ข้อ 26)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 272)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 68 ข้อ 52)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 280)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

พ.ย. 63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

145

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

29 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านไสตอไหน หมู่ท่ี 7
ถึง ตําบลนาไม้ไผ่ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไม่มไี หล่ทาง หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
5,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านหูโตน - ช่องเหรียง
(ช่วงที่ 4) หมู่ท่ี 10 ตําบลเขาขาว
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 2,334,000
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 790 เมตร (รวมความยาว 2 ช่วง)
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
3,950 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

31 ปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตําบล
นาโพธิ์ - สหกรณ์นิคม ตําบลเขาขาว
หมู่ท่ี 1 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตําบล
นาโพธิ์ – สหกรณ์นิคม ตําบลเขาขาว
หมู่ท่ี 1 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 187 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 282)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 68 ข้อ 51)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 282)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 68 ข้อ 53)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 290)

2,500,000

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

2,600,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

146

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

32 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองท่าเลา บ้านวัดใหม่ หมู่ท่ี 3
ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร
ยาว 50 เมตร ชนิดไม่มที างเท้า

5,220,000

33 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าวัดชายคลอง หมู่ท่ี 4 ตําบล
ควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 10 เมตร (ช่วงเดียว) ชนิดไม่มี
ทางเท้า

922,000

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1 ตําบลควนทอง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ไหล่ทาง
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

5,150,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 69 ข้อ 55)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 284)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 69 ข้อ 56)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 285)

หน้า 93 ข้อ 12)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 267)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

147

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางทุ่ง หมู่ท่ี 4 ชุมชนบ้านปากจัง
ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
2,000,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 3,460 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้าง
ละ 0.30 เมตร

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อมสัมพันธ์ หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย
ทรายขาว ตําบลกะทูน อําเภอพิปนู
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30
เมตร

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม
แยกหน้าวัดเขาพระทอง – บ้านทุ่งไม้ไผ่
- สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน หมู่ท่ี
1,5,6 (รหัสสายทาง นศ.ถ.59 - 001)
ตําบลเขาพระทอง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,200,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 188 ข้อ 8) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 263)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 101 ข้อ 12) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 265)

2,000,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 53 ข้อ 17) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 276)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ย. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

148

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกาโห่เหนือ - แยกบ้านพิมพ์
หมู่ท่ี 5 ตําบลควนหนองหงส์ อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 495
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,475 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.30
เมตร

1,500,000

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายชลประทานฝายไม้เสียบ
(F6) (อบจ.นศ. 3408) หมู่ท่ี 2 ตําบล
เกาะขันธ์ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 640 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นทีล่ าดยางไม่นอ้ ยกว่า
3,840 ตารางเมตร

2,000,000

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ค้าคาย - สองตอน หมู่ท่ี 1 ตําบล
กะหรอ อําเภอนบพิตาํ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 4,240 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ
0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่

2,500,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 52 ข้อ 15)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 263)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 53 ข้อ 16)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 279)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 93 ข้อ 13)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 264)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

พ.ย. 63

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ธ.ค. .63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มิ.ย. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

149

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบางไผ่ราชวิถี หมู่ท่ี 6 ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,810,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 665
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,660 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายเทศ - บางลึก หมู่ท่ี 2 ตําบล
ปากพนังฝัง่ ตะวันตก อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,800,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 658
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่ าระกําเหนือ - สามแยกบางปอ
หมู่ท่ี 7,9 ตําบลป่ าระกํา อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
2,000,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 100 ข้อ 6)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 266)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 61 ข้อ 36)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 270)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 188 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 273)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64
ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

150

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงสีชมุ ชน หมู่ท่ี 7 ตําบลปากแพรก เชื่อม หมู่ท่ี 6,8 ตําบลบ้านเพิง อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร

8,000,000

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แหลมปี้ - มาบทอง (ตอน 2) หมู่ท่ี 1,3
ตําบลปากพนังฝัง่ ตะวันตก อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร

1,500,000

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สะพานจิก - บ่อหว้า หมู่ท่ี 5 ตําบล
ควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,035
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.20
เมตร

2,850,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 60 ข้อ 35)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 274)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 100 ข้อ 7)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 279)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 55 ข้อ 22)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 275)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ม.ค. 64
ม.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ธ.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
ส.ค. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนิ นการ

หมายเหตุ

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

151

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

47 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายดอนเปี ยน - เขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี 2 ตําบล
ควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,320
เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 7,920
ตารางเมตร

4,500,000

48 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายบ้านปัง - บ้านไส
เลียบ (นศ.ถ1-0042) อําเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว
รวม 2,840 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่า 17,040
ตารางเมตร

3,500,000

49 สบทบโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสาย
สุขาภิบาลเขาชุมทอง - สามแยกบ่อล้อ
ลําทับ (นศ.ถ. 1-0041) ตําบลควนชุม
ตําบลควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายสุขาภิบาล
เขาชุมทอง – สามแยกบ่อล้อลําทับ
(นศ.ถ. 1-0041) ตําบลควนชุม
ตําบลควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,567,300

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 92 ข้อ 8) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 280)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 56 ข้อ 24)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 290 )

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 56 ข้อ 26) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 291)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
มี.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
มี.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ย. 64
ต.ค. 63

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายทางหลวงฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

152

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองมวง - ลําสาว หมู่ท่ี 4 ตําบล
แก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,500,000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.25 เมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

51 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตถนนสายตลาดคลองจัง ถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ท่ี 4 ตําบล
นาบอน อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ยาว 693
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้นื ที่
ไม่นอ้ ยกว่า 3,604 ตารางเมตร

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านผูใ้ หญ่เปี่ ยม - สะพานคลอง
ใหม่สุรนิ ทร์ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8
ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1,891,000
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 815 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
3,260 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 เมตร ตาม
สภาพพื้นที่

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 70 ข้อ 59)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 276)

1,640,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 71 ข้อ 60)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 291)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 50 ข้อ 11) (ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 277)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
ก.ค. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

153

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เหนือนํา้ หมู่ท่ี 2 ตําบลบ้านนิคม
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 640 เมตร หนา 0.15 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2,560 ตาราง
่
เพิม่ เติม เปลียนแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ
หน้า 99 ข้อ 1)
0.50 เมตร

1,500,000

54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายสะพานพล - บางควาย
หมู่ท่ี 13,17 ตําบลบางขัน อําเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 476 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2,380
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1,500,000

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านนายประนอม คลองราชดําริ หมู่ท่ี 2,7,10 รหัสสาย
ทาง (นศ.ถ. 89-005) ตําบลทรายขาว
อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
6,481,000
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
2,735 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 10,940 ตารางเมตร
ช่วงที่ 1 กม 1+170 – 2+750
ระยะทาง 1,580 เมตร
ช่วงที่ 2 กม 2+750 –3+905
ระยะทาง 1,115 เมตร

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 278)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 96 ข้อ 21)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 284)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 51 ข้อ 14)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 281)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค.63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64
ธ.ค. 63

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง

ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มิ.ย. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจฯ / กองช่าง
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

พ.ค. 64
พ.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
พ.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

หมายเหตุ

154

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายปลายคลองช่อนฉา เขาพังไกร หมู่ท่ี 4,5 ตําบลรามแก้ว หมู่ท่ี 5 ตําบลเขาพังไกร อําเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,305 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 7,830
ตารางเมตร

4,673,000

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งคา 2 หมู่ท่ี 8 ตําบลพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 875
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50
เมตร ตามสภาพพื้นที่

2,000,000

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 91 ข้อ 4)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 283)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 185 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 268)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

เม.ย. 64

ฝ่ ายอาคารฯ กองช่าง

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ธ.ค. .64

ฝ่ ายอาคารฯ กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ กองช่าง

1. ขออนุมตั ซิ ้อื /จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายก่อสร้างฯ / กองช่าง

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจาํ นวนครุภณั ฑ์สาํ หรับที่ไม่ได้ดําเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
1. ประเภทครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ไม่นอ้ ยกว่า 18,000 บีทยี ู
ผนัง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18,000
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 86)
บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง

42,000

เม.ย. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

2 ชัน้ วางแฟ้ มตัง้ 40 ช่องล้อเลือ่ น

19,200

1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
4. เบิกจ่าย
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 86)

3 โต๊ะประชุม 16 ทีน่ งั ่

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

จัดซื้อชัน้ วางแฟ้ มตัง้ 40 ช่อง
ล้อเลือ่ น จํานวน 1 ตู ้

จัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ทีน่ งั ่ จํานวน
1 ชุด

30,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
156

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

5 เก้าอี้ทาํ งาน แบบมีล ้อเลือ่ น พนักพิง
และมีทเ่ี ท้าแขน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 97)

6 เก้าอี้เอนกประสงค์
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 97)

7 เครื่องโทรสาร
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 98)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อโทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ จํานวน
2 เครื่อง

งบประมาณ

2,200

จัดซื้อเก้า อี้ท าํ งาน แบบมีล อ้ เลื่อ น
พนักพิง และมีทเ่ี ท้าแขน จํานวน
3 ตัว

9,000

จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จํานวน
5 ตัว

15,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน
1 เครื่อง

9,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

หมายเหตุ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

8 โต๊ะทํางาน 3.5 ฟุต

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 3.5 ฟุต จํานวน
2 ตัว

10,000

9 เก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ นพนักพิง
และมีทท่ี า้ วแขน

จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น
พนักพิง และมีทท่ี า้ วแขน จํานวน
2 ตัว

6,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 98)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 109)

10 เก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น พนักพิงสูง จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น
และมีทท่ี า้ วแขน
พนักพิงสูง และมีทท่ี า้ วแขน จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)
1 ตัว

11 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อลชนิด
ขาว - ดํา และสี
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจติ อลชนิดขาว - ดํา และสี
จํานวน 1 เครื่อง

5,000

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศผูช้ นะ
4. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหา / กองพัสดุฯ

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
18,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)

13 ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)

จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จํานวน
9 ตู ้

49,500

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศผูช้ นะ
4. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ

หมายเหตุ

จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
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แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เก้าอี้ทาํ งาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 129)

2 เครื่องขัดพื้น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 129)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 5 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนสาธิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือ
มิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1
เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

15,000

1. ขออนุ มตั ิงบประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุ มตั ิจดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุ มตั ิงบประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุ มตั ิจดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

20,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 เครื่องดูดฝุ่น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 130)

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000
บีทยี ู
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 130)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของโรงเรียน
สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ ) แบบตัง้
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000
บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

14,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

พ.ย. 63

2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

80,400

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ชุดรับแขก

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 131)

6 ตูบ้ านเลือ่ น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 131)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 5 ชุด
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดซื้อตูบ้ านเลือ่ น จํานวน 12 ตู ้
ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ)
จํานวน 6 ตู ้
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 6 ตู ้

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

125,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ม.ค. 64

40,800

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. - เม.ย. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
162

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 132)

8 เตียงนอน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 132)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จํานวน
24 ตู ้ ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)
จํานวน 10 ตู ้
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
8 ตู ้
- โรงเรียนบ้านนํา้ โฉ จํานวน 2 ตู ้
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 4 ตู ้

132,000

พ.ย. 63

จัดซื้อเตียงนอนแบบเหล็กพร้อมที่
นอนสําหรับห้องพยาบาล จํานวน
8 ชุด ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
3 ชุด
- โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
จํานวน 3 ชุด
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 2 ชุด

48,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โต๊ะทํางานขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 ฟุต
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 133)

10 พัดลมอุตสาหกรรม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 133)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไม่นอ้ ยกว่า
5 ฟุต จํานวน 5 ตัว
สําหรับโรงเรียนสาธิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมไอนํา้ ชนิด
ตัง้ พื้น ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30) จํานวน 4 ตัว
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
4 ตัว
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 2 ตัว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

25,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง

พ.ย. 63

3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ม.ค. 64

130,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63

ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. - มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
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(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000 บียูที
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 253)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตัง้ พื้น หรือแบบแขวน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 36,000 บียูที
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

47,000

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามในสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองทรัพย์ฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายจัดหาพัสดุ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองทรัพย์ฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ
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2. ประเภทครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชุดเครื่องขยายเสียง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

2 ตูล้ าํ โพงขยายเสียงเคลือ่ นทีล่ อ้ ลาก
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 99)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อตูล้ าํ โพงขยายเสียงเคลือ่ นที่
ล้อลาก จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

170,000

1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

15,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ
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3. ประเภทครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องทํานํา้ เย็น

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 76 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 88)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องทํานํา้ เย็น จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
4,500

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
4. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 134)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด
29.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

17,400

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ

พ.ย. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 เครื่องทํานํา้ เย็น แบบต่อท่อ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 134)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อเครื่องทํานํา้ เย็น แบบต่อท่อ
จํานวน 4 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของโรงเรียน
สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

งบประมาณ

58,400

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

168
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4. ประเภทครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ย งานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิ้ว)
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 88)
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของกองการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
หรือ LED ขาวดํา
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 89)
6 เครื่อง ได้แก่
-กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 เครื่อง
-กองการท่องเทีย่ วและกีฬา จํานวน
3 เครื่อง

17,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

70,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
7 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองแผนและ
งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สําหรับงานประมวลผล
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จํานวน 3 ชุด สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองการ
เจ้าหน้าที่
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองคลัง

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ย งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
กว่า 19 นิ้ว)
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)
เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองคลัง
7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
หรือ LED ขาวดํา
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 112)
10 เครื่อง ดังนี้
-กองคลัง จํานวน 3 เครื่อง
-กองพัสดุและทรัพย์สนิ จํานวน
7 เครื่อง

งบประมาณ
36,000

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR

เม.ย. 64
เม.ย. 64

3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

เม.ย. 64
เม.ย. 64

22,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

17,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

100,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

170

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 135)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่
1 จํานวน 90 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

990,000

1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุมพิจารณา
ผลไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด
4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา /
กองการศึกษา

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

171

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 135)

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 136)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของโรงเรียนบ้านนํา้ โฉ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานสํานักงาน จํานวน 7 เครื่อง
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

22,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

เม.ย. 64

119,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ก.พ. - เม.ย. 64

พ.ค. 64
172

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 136)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
12 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกอง
การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

120,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

มิ.ย. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ก.พ. - เม.ย. 64

พ.ค. 64
173

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สี ชนิด Network แบบที่ 1
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 137)
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนบ้านนํา้ โฉ

งบประมาณ

10,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

มิ.ย. 64

6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ก.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
174

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 เครื่องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 137)

7 ตูช้ าร์จแท็ปเล็ต

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 138)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้ า ขนาด
1 kVA จํานวน 10 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
กองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดซื้อตูช้ าร์จแท็ปเล็ต สําหรับ
จัดเก็บและชาร์จไฟ สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่พร้อมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
20 เครื่อง จํานวน 5 ตู ้ สําหรับใช้
ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

58,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

ม.ค. 64

145,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา / กองการศึกษา

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

ก.พ. 64
175

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน

มี.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

176

แบบ ผด.02/1

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สําหรับ
งานประมวลผล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองช่าง
จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองช่าง

22,000

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
6 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองช่าง

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 9 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 259)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 259)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 260)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

56,700

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

177

แบบ ผด.02/1

5. ประเภทครุภณั ฑ์เครื่องดับเพลิง
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องสูบนํา้ ดับเพลิง ชนิดหาบหาม
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 115)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบนํา้ ดับเพลิง ชนิด
หาบหาม พร้อมอุปกรณ์เสริม
จํานวน 15 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

2,332,500

1.ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2.เห็นชอบราคากลาง
3.ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ประกาศผูช้ นะ
5.ลงนามในสัญญา
6.เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

178

แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กาพ่นสี

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

2 เครื่องเจียร
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

3 ตูเ้ ชื่อม
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อกาพ่นสี จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,000

จัดซื้อเครื่องเจียร จํานวน 1 อัน
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,900

จัดซื้อตูเ้ ชื่อม จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

8,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

179

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 แท่นตัดไฟเบอร์

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

5 ปัม้ ลม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

6 เลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้ า

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

6,100

จัดซื้อปัม้ ลม จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

11,800

จัดซื้อเลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้ า จํานวน
1 ตัว สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

3,800

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

180

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 สว่านแท่นเจาะ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 175)

8 สว่านมือ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 175)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อสว่านแท่นเจาะ จํานวน
1 ตัว สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

15,500

จัดซื้อสว่านมือ จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2,900

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

181

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อเครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 180 บาร์) จํานวน 1 เครื่อง

30,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

2 เครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 200 บาร์)

จัดซื้อเครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 200 บาร์) จํานวน 1 เครื่อง

70,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

3 เครื่องเชื่อมระบบอินเวิรท์ เตอร์

จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวิรท์ เตอร์
จํานวน 1 เครื่อง

65,500

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 180 บาร์)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 255)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 255)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

182

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

4 เครื่องวัดควันดํา

จัดซื้อเครื่องวัดควันดํา จํานวน
1 เครื่อง

120,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

5 เครื่องวัดความหนาเหล็ก

จัดซื้อเครื่องวัดความหนาเหล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

19,500

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

6 แท่นตัดไฟเบอร์

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน
1 เครื่อง

10,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

183

แบบ ผด.02/1

7. ประเภทครุภณั ฑ์กอ่ สร้าง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องสูบจ่ายของเหลว

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 253)

2 ถังเหล็กสําหรับบรรจุแอสฟัลท์
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 254)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายของเหลว ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 1 แรงม้า จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อถังเหล็กสําหรับบรรจุแอสฟัลท์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ลิตร
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
70,000

70,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้าง
2. กําหนดคุณลักษณะ
3. จัดซื้อ
4. ลงนามในสัญญา
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้าง
2. กําหนดคุณลักษณะ
3. จัดซื้อ
4. ลงนามในสัญญา
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายทางหลวงท้องถิน่ / กองช่าง

มี.ค. 64
ฝ่ ายทางหลวงท้องถิน่ / กองช่าง

มี.ค. 64

184

แบบ ผด.02/1

8. ประเภทครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจกเตอร์

จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจกเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง

70,200

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า
จํานวน 1 เครื่อง

24,300

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 99)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

185

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 254)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

25,900

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. ขออนุมตั ริ ่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ราคากลางและรายละเอียดการ
เปิ ดเผยราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

186

แบบ ผด.02/1

9. ประเภทครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องวางแนวและทําระดับเลเซอร์

จัดซื้อเครื่องวางแนวและทําระดับ
เลเซอร์ จํานวน 1 ชุด

40,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

2 เทปวัดระยะ

จัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 6 ตลับ

13,200

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 3 ชุด

27,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

3 ล้อวัดระยะ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)
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หมายเหตุ
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 วิทยุสอ่ื สาร

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อวิทยุสอ่ื สาร จํานวน 6 เครื่อง

15,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
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ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

องค์กรมีการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สามารถจัดทําบริการ
สาธารณะได้อย่างมี
มาตรฐาน

1. ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
ของ อบจ.
2. จํานวนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร
4. คะแนนประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านการเงินการคลัง
- ด้านบริการสาธารณะ
- ด้านธรรมาภิบาล
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

ปี 61

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

5

ร้อยละ
65

ร้อยละ
94.20

ร้อยละ
90.20

ร้อยละ
90.40

45

50

55

60

65

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
5

3

5
กิจกรรม

3

5

5

1

2

3

4

5

1

กิจกรรม

กิจกรรม กิจกรรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ
60

ร้อยละ
43

ร้อยละ
100

40

45

50

55

60

5

กองการ
เจ้าหน้าที่

4

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ
33.33

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานักปลัดฯ

3
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90

92.31
81.86
82.05
77.92
96.92

87.14
97.00
85.29
92.98
86.15

91.30
98.10
84.12
96.00
83.64

71
76
76
66
86

72
77
77
67
87

73
78
78
68
88

74
79
79
69
89

75
80
80
70
90

1
1
1
1
1

15
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย
ภายใต้แนวคิดเที่ยวทัง้ ปี ท่ี
เมืองนคร

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้น
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รบั การปรับปรุง พัฒนา
ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

2
2

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15
4 แห่ง

3. จํานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด
4. จํานวนบุคลากร/สถาน
ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
รวม
1. จํานวนสนามกีฬา/สถานที่
ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน
2. จํานวนครัง้ ในการแข่งขัน
กีฬาที่มผี ูเ้ ข้าร่วม 1,000 คน
3. จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแข่งขันและพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาในระดับ
ต่างๆ
รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

2

5 สือ่

2

100
คน/แห่ง

78
92
42
คน/แห่ง คน/แห่ง คน/แห่ง

8
2

3 แห่ง

3 แห่ง

3 แห่ง

2

5 ครัง้

6 ครัง้

3

2,000
คน

120
คน

2

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี มีสถานที่ออกกําลังกาย
ครบทุกอําเภอ

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
3

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 61

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

n/a

9.85

n/a

3

6

9

12

15

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

สํารวจ
พื้นที่

1
แห่ง

2
แห่ง

3
แห่ง

4
แห่ง

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

3 สือ่

6 สือ่

-

1

2

3

4

5

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

60

70

80

90

100

10

กอง
ท่องเที่ยวฯ

4 แห่ง

สํารวจ
พื้นที่

ปรับ
สนาม

1

2

3
แห่ง
5

กอง
ท่องเที่ยวฯ

3 ครัง้

2
แห่ง
4

1

7 ครัง้

1
แห่ง
3

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

9,236
คน

2,306
คน

60

70

80

90

100

10

กอง
ท่องเที่ยวฯ

กอง
ท่องเที่ยวฯ

7
15

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

190

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิน่
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 20
ตัวชี้วดั

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

1

1. คะแนนทดสอบ ONET
การศึกษามีคุณภาพ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม ของโรงเรียนในสังกัดและ
อาเซียน
โรงเรียนอื่นที่ได้รบั การ
ส่งเสริม
2. จํานวนกิจกรรมยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้แก่โรงเรียน
3. จํานวนกิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
อารมณ์ของเด็กและเยาวชน
4. ร้อยละของชุมชน/
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ที่ได้รบั การส่งเสริม
5. ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการส่งเสริม
ทํานุ บํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

4

คะแนน
เฉลีย่
ร้อยละ 46

4

20
กิจกรรม

4

5
กิจกรรม

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

ร้อยละ ร้อยละ
34.05 35.89

ร้อยละ
32.98

38

40

42

44

46

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
2

ผลการดําเนิ นงาน
ปี 61

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กอง
การศึกษาฯ

94

121

24

12

14

16

18

20

2

กอง
การศึกษาฯ

20

36

กิจกรรม กิจกรรม

46

กิจกรรม

1

2

3

4

5

1

กอง
การศึกษาฯ

4

ร้อยละ 30 ร้อยละ ร้อยละ
0.05 7.29

ร้อยละ
1.63

10

15

20

25

30

5

กอง
การศึกษาฯ

4

ร้อยละ 65 ร้อยละ ร้อยละ
89.31 79.75

ร้อยละ
87.80

45

50

55

60

65

5

กอง
การศึกษาฯ

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

20
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 20
ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

1

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ที่ดแี ละสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนิ นงาน

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

1. อัตราผูป้ ่ วยโรคติดต่อ
ต่อแสนประชากร

4

ลดลง
ร้อยละ 2

2. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมป้ องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ป้ องกัน/บําบัดผูต้ ิดยาเสพติด
4. ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ตาม
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อบจ.
5. ร้อยละของครัวเรือนที่
อบจ.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหนี้สนิ ภาค
ครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 60
6. จํานวนประเภทอาชีพ
ที่สนับสนุนให้กลุม่ /ชุมชนทํา
และพึง่ พาตนเองได้
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

3

2,000 คน 351 คน

2

500 คน

4

ร้อยละ
60

4

ร้อยละ 60

n/a

3

5
ประเภท

5
5
5
ประเภท ประเภท ประเภท

ตัวชี้วดั

ปี 61

ปี 62

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
0.4

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 63

1

2

3

4

5

เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น ลดลง

1.4

1.8

1.2

1.6

2

400

800

1,200 1,600 2,000

400

กองแผนฯ

1,531 520 100
คน
คน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 40
65.71 91.20 51.58

200

300

400

500

100

กอง
การศึกษาฯ

45

50

55

60

5

กองแผนฯ

40

45

50

55

60

5

กองแผนฯ

1

2

3

4

5

1

กองแผนฯ

ร้อยละ
84.09

780
คน

2,247
คน

-

n/a

n/a

กองแผนฯ

20
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม และการพลังงาน
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ที่
1.

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม
มีความสมดุลและยัง่ ยืน

ตัวชี้วดั
1. จํานวนพื้นที่ป่าไม้/
ป่ าชายเลนเพิม่ ขึ้น (แห่ง)
2. จํานวนแหล่งนํา้ ที่ได้รบั
การดูแลไม่ให้ค่ามลพิษเกิน
มาตรฐาน (แห่ง)
3.ปริมาณขยะพิษที่คดั แยก
เข้าสู่ระบบรวบรวมนําไป
กําจัดเพิม่ ขึ้น
4. จํานวนกิจกรรมอนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อมที่
จัดขึ้นโดยผูท้ ่ผี ่านการอบรม/
สร้างจิตสํานึกตามโครงการที่
อบจ.จัด
5. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
6. มีการวางระบบจัดการมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกูลรวม

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

1

5

1

1

2

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
1

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 61 ปี 62 ปี 63

1

2

3

4

5

3
แห่ง
-

2
แห่ง
-

1
แห่ง
-

1

2

3

4

5

สํารวจ
พื้นที่

ทํา
แผน

วัด
คุณ
ภาพ

บันทึก
ผล

ดูแล
ได้
1 แห่ง

-

กอง
ทรัพยากรฯ

ร้อยละ
10

-

-

-

1

2

3

4

5

1

กอง
ทรัพยากรฯ

2

10
กิจกรรม

12

15

กิจกรรม กิจกรรม

-

2

4

6

8

10

2

กอง
ทรัพยากรฯ

2

ร้อยละ
60

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
60
90

40

45

50

55

60

5

กอง
ทรัพยากรฯ

2

-

-

กอง
ทรัพยากรฯ

หา
วาง
แนวทาง แผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

-

สํารวจ ประสาน หา ศึกษา วาง
ปัญหา
แนวทาง
แผนงาน

กอง
ทรัพยากรฯ
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ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

7. จํานวนแหล่งนํา้ ที่ได้รบั การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ให้มศี กั ยภาพในการเก็บกักนํา้
8. จํานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมเฝ้ าระวังคุณภาพนํา้
ในแหล่งนํา้ สายสําคัญ
9. พื้นที่ชายฝัง่ ทะเล/แม่นาํ้
ที่ได้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ

2

3
แห่ง

3

2
แห่ง

1
แห่ง

สํารวจ เลือก
พื้นที่

1

2

3

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
1

1

3
ครัง้

-

-

-

สํารวจ ประสาน
พื้นที่ งาน

1

2

3

1

กอง
ทรัพยากรฯ

2

2
แห่ง

2
แห่ง

1
แห่ง

-

สํารวจ เลือก ออกแบบ ก่อสร้าง ก่อสร้าง
พื้นที่ การ 1 แห่ง 2 แห่ง

-

กอง
ทรัพยากรฯ

รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

15

ตัวชี้วดั

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

ผลการดําเนิ นงาน
เป้ าหมาย
ปี 64 ปี 61 ปี 62 ปี 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ป้ องกัน

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กอง
ทรัพยากรฯ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ผลการดําเนิ นงาน

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

ระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทัว่ ถึง

1. จํานวนครัวเรือนได้ใช้
สาธารณูปโภคที่ อบจ.จัดทําขึ้น
2. ระยะทางเส้นทางคมนาคม
(ถนน สะพาน) ที่มกี ารก่อสร้าง
ซ่อมบํารุงให้ใช้การได้สะดวก
3. ร้อยละของครัวเรือน
มีนาํ้ ประปาใช้เพียงพอตลอดปี
4. ร้อยละถนนในความ
รับผิดชอบของ อบจ.มีไฟฟ้ า
ส่องสว่าง
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
รวมทุกยุทธศาสตร์

นํ้ าหนัก เป้ าหมาย
ร้อยละ
ปี 64 ปี 61 ปี 62
4
4

4
3

ปี 63

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

5,000 4,500 4,500 5,600 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
30
48
74 37.224 10
15
20
25
30
กม.
กม. กม.
ร้อยละ
80
ร้อยละ
10

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
70
80
- ร้อยละ
20

15
100

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
500

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแน
น
คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
นํ้ าหนัก
5
0.2000

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กอง
ทรัพยากรฯ

5

5

0.2000

กองช่าง

60

65

70

75

80

5

5

0.2000

กอง
ทรัพยากรฯ

2

4

6

8

10

2

0

0

กองช่าง

15
96.316

0.6000
3.6126
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจาํ นวนครุภณั ฑ์สาํ หรับที่ไม่ได้ดําเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
1. ประเภทครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ไม่นอ้ ยกว่า 18,000 บีทยี ู
ผนัง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18,000
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 86)
บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง

42,000

เม.ย. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

2 ชัน้ วางแฟ้ มตัง้ 40 ช่องล้อเลือ่ น

19,200

1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
4. เบิกจ่าย
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 86)

3 โต๊ะประชุม 16 ทีน่ งั ่

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

จัดซื้อชัน้ วางแฟ้ มตัง้ 40 ช่อง
ล้อเลือ่ น จํานวน 1 ตู ้

จัดซื้อโต๊ะประชุม 16 ทีน่ งั ่ จํานวน
1 ชุด

30,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
156

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

5 เก้าอี้ทาํ งาน แบบมีล ้อเลือ่ น พนักพิง
และมีทเ่ี ท้าแขน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 97)

6 เก้าอี้เอนกประสงค์
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 97)

7 เครื่องโทรสาร
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 98)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อโทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ จํานวน
2 เครื่อง

งบประมาณ

2,200

จัดซื้อเก้า อี้ท าํ งาน แบบมีล อ้ เลื่อ น
พนักพิง และมีทเ่ี ท้าแขน จํานวน
3 ตัว

9,000

จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จํานวน
5 ตัว

15,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน
1 เครื่อง

9,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

หมายเหตุ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

8 โต๊ะทํางาน 3.5 ฟุต

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 3.5 ฟุต จํานวน
2 ตัว

10,000

9 เก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ นพนักพิง
และมีทท่ี า้ วแขน

จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น
พนักพิง และมีทท่ี า้ วแขน จํานวน
2 ตัว

6,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 98)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 109)

10 เก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น พนักพิงสูง จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งานแบบมีล ้อเลือ่ น
และมีทท่ี า้ วแขน
พนักพิงสูง และมีทท่ี า้ วแขน จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)
1 ตัว

11 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อลชนิด
ขาว - ดํา และสี
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจติ อลชนิดขาว - ดํา และสี
จํานวน 1 เครื่อง

5,000

250,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศผูช้ นะ
4. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหา / กองพัสดุฯ

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
158

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
18,000

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 110)

13 ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)

จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จํานวน
9 ตู ้

49,500

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั งิ บประมาณซื้อ ,
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ลงนามใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศผูช้ นะ
4. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองคลังฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ

หมายเหตุ

จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
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แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เก้าอี้ทาํ งาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 129)

2 เครื่องขัดพื้น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 129)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 5 ตัว
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนสาธิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือ
มิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1
เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

15,000

1. ขออนุ มตั ิงบประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุ มตั ิจดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุ มตั ิงบประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุ มตั ิจดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

20,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 เครื่องดูดฝุ่น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 130)

4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000
บีทยี ู
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 130)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของโรงเรียน
สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตัง้ ) แบบตัง้
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000
บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

14,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

พ.ย. 63

2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

80,400

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ชุดรับแขก

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 131)

6 ตูบ้ านเลือ่ น

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 131)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 5 ชุด
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดซื้อตูบ้ านเลือ่ น จํานวน 12 ตู ้
ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ)
จํานวน 6 ตู ้
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 6 ตู ้

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

125,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ม.ค. 64

40,800

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. - เม.ย. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 132)

8 เตียงนอน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 132)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จํานวน
24 ตู ้ ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)
จํานวน 10 ตู ้
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
8 ตู ้
- โรงเรียนบ้านนํา้ โฉ จํานวน 2 ตู ้
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 4 ตู ้

132,000

พ.ย. 63

จัดซื้อเตียงนอนแบบเหล็กพร้อมที่
นอนสําหรับห้องพยาบาล จํานวน
8 ชุด ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
3 ชุด
- โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
จํานวน 3 ชุด
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 2 ชุด

48,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โต๊ะทํางานขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 ฟุต
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 133)

10 พัดลมอุตสาหกรรม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 133)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไม่นอ้ ยกว่า
5 ฟุต จํานวน 5 ตัว
สําหรับโรงเรียนสาธิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมไอนํา้ ชนิด
ตัง้ พื้น ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30) จํานวน 4 ตัว
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) จํานวน
4 ตัว
- โรงเรียนวัดสํานักขัน จํานวน 2 ตัว

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

25,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง

พ.ย. 63

3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ม.ค. 64

130,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

ธ.ค. 63

ม.ค. - ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
มี.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป /กองการศึกษาฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. - พ.ค. 64
พ.ค. - มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
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(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000 บียูที
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 253)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตัง้ พื้น หรือแบบแขวน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 36,000 บียูที
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

47,000

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ประกาศผูช้ นะ
5. ลงนามในสัญญา
6. เบิกจ่าย

พ.ย. 63

ฝ่ ายธุรการ / กองทรัพย์ฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายจัดหาพัสดุ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ / กองพัสดุฯ
ฝ่ ายธุรการ / กองทรัพย์ฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ
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2. ประเภทครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชุดเครื่องขยายเสียง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 87)

2 ตูล้ าํ โพงขยายเสียงเคลือ่ นทีล่ อ้ ลาก
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 99)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อตูล้ าํ โพงขยายเสียงเคลือ่ นที่
ล้อลาก จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

170,000

1. เสนอขออนุมตั ดิ าํ เนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
2. จัดทํารายละเอียดร่างขอบเขต
งาน TOR
3. เสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ม.ค. 64

ฝ่ ายการประชาสัมพันธ์/กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

15,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ
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3. ประเภทครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องทํานํา้ เย็น

(แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แก้ไข พ.ศ. 2563
หน้า 76 ข้อ 1)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 88)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องทํานํา้ เย็น จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
4,500

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั ซิ ้อื , แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. ลงนามในใบสังซื
่ ้อ
4. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 134)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด
29.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่
30)

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

17,400

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ

พ.ย. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 เครื่องทํานํา้ เย็น แบบต่อท่อ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 134)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อเครื่องทํานํา้ เย็น แบบต่อท่อ
จํานวน 4 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของโรงเรียน
สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

งบประมาณ

58,400

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป/กองการศึ
่
กษาฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
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4. ประเภทครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ย งานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิ้ว)
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 88)
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของกองการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
หรือ LED ขาวดํา
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 89)
6 เครื่อง ได้แก่
-กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 เครื่อง
-กองการท่องเทีย่ วและกีฬา จํานวน
3 เครื่อง

17,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

70,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
7 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองแผนและ
งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานทีม่ ี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สําหรับงานประมวลผล
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
จํานวน 3 ชุด สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองการ
เจ้าหน้าที่
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองคลัง

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ย งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
กว่า 19 นิ้ว)
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 111)
เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองคลัง
7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
หรือ LED ขาวดํา
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 112)
10 เครื่อง ดังนี้
-กองคลัง จํานวน 3 เครื่อง
-กองพัสดุและทรัพย์สนิ จํานวน
7 เครื่อง

งบประมาณ
36,000

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR

เม.ย. 64
เม.ย. 64

3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

เม.ย. 64
เม.ย. 64

22,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

17,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

100,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

170

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 135)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่
1 จํานวน 90 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

990,000

1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุมพิจารณา
ผลไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด
4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชือ่
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลงนาม
ในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน

พ.ย. 63

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา /
กองการศึกษา

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 135)

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 136)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของโรงเรียนบ้านนํา้ โฉ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานสํานักงาน จํานวน 7 เครื่อง
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

22,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

เม.ย. 64

119,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ก.พ. - เม.ย. 64

พ.ค. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 136)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
12 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกอง
การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

งบประมาณ

120,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

มิ.ย. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ก.พ. - เม.ย. 64

พ.ค. 64
173

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สี ชนิด Network แบบที่ 1
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 137)
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจของโรงเรียนบ้านนํา้ โฉ

งบประมาณ

10,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

มิ.ย. 64

6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน
1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน

ก.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มิ.ย. 64

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
174

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 เครื่องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 137)

7 ตูช้ าร์จแท็ปเล็ต

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 138)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้ า ขนาด
1 kVA จํานวน 10 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
กองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

จัดซื้อตูช้ าร์จแท็ปเล็ต สําหรับ
จัดเก็บและชาร์จไฟ สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่พร้อมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
20 เครื่อง จํานวน 5 ตู ้ สําหรับใช้
ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

58,000

1. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
2. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
4. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
5. ส่งมอบพัสดุ
6. เบิกจ่ายเงิน
1. จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนฯ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด
2. จังหวัดฯ กําหนดประชุม
พิจารณาผลไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยประมาณ
3. กองแผนฯ แจ้งผลการพิจารณา
ของจังหวัด

ม.ค. 64

145,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ / กองการศึกษาฯ

ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
พ.ย. 63

ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการศึกษา / กองการศึกษา

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

ก.พ. 64
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แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

4. ขออนุมตั งิ บประมาณ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
5. เห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
6. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
7. ดําเนินการจัดหาพัสดุและลง
นามในสัญญา
8. ส่งมอบพัสดุ
9. เบิกจ่ายเงิน

มี.ค. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

มี.ค. 64
เม.ย. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

176

แบบ ผด.02/1

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สําหรับ
งานประมวลผล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองช่าง
จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองช่าง

22,000

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน
6 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของกองช่าง

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 9 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 259)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 259)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 260)

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

56,700

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

60,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ฝ่ ายธุรการ / กองแผนและงบประมาณ

177

แบบ ผด.02/1

5. ประเภทครุภณั ฑ์เครื่องดับเพลิง
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องสูบนํา้ ดับเพลิง ชนิดหาบหาม
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 115)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบนํา้ ดับเพลิง ชนิด
หาบหาม พร้อมอุปกรณ์เสริม
จํานวน 15 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

2,332,500

1.ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2.เห็นชอบราคากลาง
3.ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ประกาศผูช้ นะ
5.ลงนามในสัญญา
6.เบิกจ่าย

มี.ค. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ

มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ
ฝ่ ายสาธารณูปโภคฯ / กองทรัพย์ฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

178

แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กาพ่นสี

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

2 เครื่องเจียร
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

3 ตูเ้ ชื่อม
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 173)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อกาพ่นสี จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,000

จัดซื้อเครื่องเจียร จํานวน 1 อัน
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,900

จัดซื้อตูเ้ ชื่อม จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

8,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

179

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 แท่นตัดไฟเบอร์

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

5 ปัม้ ลม

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

6 เลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้ า

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 174)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน
1 เครื่อง สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

6,100

จัดซื้อปัม้ ลม จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

11,800

จัดซื้อเลือ่ ยวงเดือนไฟฟ้ า จํานวน
1 ตัว สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

3,800

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

180

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 สว่านแท่นเจาะ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 175)

8 สว่านมือ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 175)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

จัดซื้อสว่านแท่นเจาะ จํานวน
1 ตัว สําหรับใช้ในภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการทัวไป
่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

15,500

จัดซื้อสว่านมือ จํานวน 1 ตัว
สําหรับใช้ในภารกิจของศูนย์บริการ
คนพิการทัวไป
่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2,900

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย
1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ,แต่งตัง้
คณะกรรมการร่าง TOR
2. เห็นชอบราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ
ฝ่ ายพัฒนาฯ /กองแผนและประมาณ

หมายเหตุ

181

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อเครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 180 บาร์) จํานวน 1 เครื่อง

30,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

2 เครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 200 บาร์)

จัดซื้อเครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 200 บาร์) จํานวน 1 เครื่อง

70,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

3 เครื่องเชื่อมระบบอินเวิรท์ เตอร์

จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวิรท์ เตอร์
จํานวน 1 เครื่อง

65,500

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องฉีดนํา้ แรงดันสูง
(แรงดัน 180 บาร์)
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 255)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 255)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

182

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

4 เครื่องวัดควันดํา

จัดซื้อเครื่องวัดควันดํา จํานวน
1 เครื่อง

120,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

5 เครื่องวัดความหนาเหล็ก

จัดซื้อเครื่องวัดความหนาเหล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

19,500

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง
ฝ่ ายเครื่องจักรกล / กองช่าง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 256)

6 แท่นตัดไฟเบอร์

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน
1 เครื่อง

10,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

183

แบบ ผด.02/1

7. ประเภทครุภณั ฑ์กอ่ สร้าง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องสูบจ่ายของเหลว

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 253)

2 ถังเหล็กสําหรับบรรจุแอสฟัลท์
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 254)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายของเหลว ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 1 แรงม้า จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อถังเหล็กสําหรับบรรจุแอสฟัลท์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ลิตร
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
70,000

70,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้าง
2. กําหนดคุณลักษณะ
3. จัดซื้อ
4. ลงนามในสัญญา
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้าง
2. กําหนดคุณลักษณะ
3. จัดซื้อ
4. ลงนามในสัญญา
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายทางหลวงท้องถิน่ / กองช่าง

มี.ค. 64
ฝ่ ายทางหลวงท้องถิน่ / กองช่าง

มี.ค. 64

184

แบบ ผด.02/1

8. ประเภทครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจกเตอร์

จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจกเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง

70,200

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า
จํานวน 1 เครื่อง

24,300

1. ขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ TOR
3. เห็นชอบร่าง TOR
4. เบิกจ่าย

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค. 64

ฝ่ ายธุรการ /กองแผนและงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 99)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 100)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

185

แบบ ผด.02/1

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 254)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

25,900

1. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง,แต่งตัง้
คณะกรรมการ TOR
2. ขออนุมตั ริ ่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ราคากลางและรายละเอียดการ
เปิ ดเผยราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

ม.ค. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

ก.พ. 64

ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

มี.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64

กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง
ฝ่ ายอาคารฯ / กองช่าง

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

186

แบบ ผด.02/1

9. ประเภทครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 เครื่องวางแนวและทําระดับเลเซอร์

จัดซื้อเครื่องวางแนวและทําระดับ
เลเซอร์ จํานวน 1 ชุด

40,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

2 เทปวัดระยะ

จัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 6 ตลับ

13,200

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 3 ชุด

27,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 257)

3 ล้อวัดระยะ
(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

187

แบบ ผด.02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 วิทยุสอ่ื สาร

(ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 258)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ

ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ

ระยะเวลาดําเนิ นการ

จัดซื้อวิทยุสอ่ื สาร จํานวน 6 เครื่อง

15,000

1. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
3. จัดหาพัสดุ
4. ตรวจรับพัสดุ
5. เบิกจ่าย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง
ฝ่ ายสํารวจและออกแบบ / กองช่าง

188

ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

องค์กรมีการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สามารถจัดทําบริการ
สาธารณะได้อย่างมี
มาตรฐาน

1. ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
ของ อบจ.
2. จํานวนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร
4. คะแนนประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านการเงินการคลัง
- ด้านบริการสาธารณะ
- ด้านธรรมาภิบาล
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

ปี 61

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

5

ร้อยละ
65

ร้อยละ
94.20

ร้อยละ
90.20

ร้อยละ
90.40

45

50

55

60

65

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
5

3

5
กิจกรรม

3

5

5

1

2

3

4

5

1

กิจกรรม

กิจกรรม กิจกรรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ
60

ร้อยละ
43

ร้อยละ
100

40

45

50

55

60

5

กองการ
เจ้าหน้าที่

4

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ
33.33

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานักปลัดฯ

3
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90

92.31
81.86
82.05
77.92
96.92

87.14
97.00
85.29
92.98
86.15

91.30
98.10
84.12
96.00
83.64

71
76
76
66
86

72
77
77
67
87

73
78
78
68
88

74
79
79
69
89

75
80
80
70
90

1
1
1
1
1

15
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย
ภายใต้แนวคิดเที่ยวทัง้ ปี ท่ี
เมืองนคร

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้น
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รบั การปรับปรุง พัฒนา
ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

2
2

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15
4 แห่ง

3. จํานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด
4. จํานวนบุคลากร/สถาน
ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
รวม
1. จํานวนสนามกีฬา/สถานที่
ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน
2. จํานวนครัง้ ในการแข่งขัน
กีฬาที่มผี ูเ้ ข้าร่วม 1,000 คน
3. จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแข่งขันและพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาในระดับ
ต่างๆ
รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

2

5 สือ่

2

100
คน/แห่ง

78
92
42
คน/แห่ง คน/แห่ง คน/แห่ง

8
2

3 แห่ง

3 แห่ง

3 แห่ง

2

5 ครัง้

6 ครัง้

3

2,000
คน

120
คน

2

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี มีสถานที่ออกกําลังกาย
ครบทุกอําเภอ

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
3

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 61

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

n/a

9.85

n/a

3

6

9

12

15

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

สํารวจ
พื้นที่

1
แห่ง

2
แห่ง

3
แห่ง

4
แห่ง

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

3 สือ่

6 สือ่

-

1

2

3

4

5

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

60

70

80

90

100

10

กอง
ท่องเที่ยวฯ

4 แห่ง

สํารวจ
พื้นที่

ปรับ
สนาม

1

2

3
แห่ง
5

กอง
ท่องเที่ยวฯ

3 ครัง้

2
แห่ง
4

1

7 ครัง้

1
แห่ง
3

1

กอง
ท่องเที่ยวฯ

9,236
คน

2,306
คน

60

70

80

90

100

10

กอง
ท่องเที่ยวฯ

กอง
ท่องเที่ยวฯ

7
15
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิน่
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 20
ตัวชี้วดั

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

1

1. คะแนนทดสอบ ONET
การศึกษามีคุณภาพ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม ของโรงเรียนในสังกัดและ
อาเซียน
โรงเรียนอื่นที่ได้รบั การ
ส่งเสริม
2. จํานวนกิจกรรมยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้แก่โรงเรียน
3. จํานวนกิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
อารมณ์ของเด็กและเยาวชน
4. ร้อยละของชุมชน/
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ที่ได้รบั การส่งเสริม
5. ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการส่งเสริม
ทํานุ บํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

4

คะแนน
เฉลีย่
ร้อยละ 46

4

20
กิจกรรม

4

5
กิจกรรม

ปี 62

ปี 63

1

2

3

4

5

ร้อยละ ร้อยละ
34.05 35.89

ร้อยละ
32.98

38

40

42

44

46

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
2

ผลการดําเนิ นงาน
ปี 61

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
งานปี 64
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กอง
การศึกษาฯ

94

121

24

12

14

16

18

20

2

กอง
การศึกษาฯ

20

36

กิจกรรม กิจกรรม

46

กิจกรรม

1

2

3

4

5

1

กอง
การศึกษาฯ

4

ร้อยละ 30 ร้อยละ ร้อยละ
0.05 7.29

ร้อยละ
1.63

10

15

20

25

30

5

กอง
การศึกษาฯ

4

ร้อยละ 65 ร้อยละ ร้อยละ
89.31 79.75

ร้อยละ
87.80

45

50

55

60

65

5

กอง
การศึกษาฯ

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

20
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 20
ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

1

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ที่ดแี ละสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนิ นงาน

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

1. อัตราผูป้ ่ วยโรคติดต่อ
ต่อแสนประชากร

4

ลดลง
ร้อยละ 2

2. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมป้ องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อที่สาํ คัญ
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ป้ องกัน/บําบัดผูต้ ิดยาเสพติด
4. ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ตาม
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อบจ.
5. ร้อยละของครัวเรือนที่
อบจ.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหนี้สนิ ภาค
ครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 60
6. จํานวนประเภทอาชีพ
ที่สนับสนุนให้กลุม่ /ชุมชนทํา
และพึง่ พาตนเองได้
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

3

2,000 คน 351 คน

2

500 คน

4

ร้อยละ
60

4

ร้อยละ 60

n/a

3

5
ประเภท

5
5
5
ประเภท ประเภท ประเภท

ตัวชี้วดั

ปี 61

ปี 62

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
0.4

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 63

1

2

3

4

5

เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น ลดลง

1.4

1.8

1.2

1.6

2

400

800

1,200 1,600 2,000

400

กองแผนฯ

1,531 520 100
คน
คน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 40
65.71 91.20 51.58

200

300

400

500

100

กอง
การศึกษาฯ

45

50

55

60

5

กองแผนฯ

40

45

50

55

60

5

กองแผนฯ

1

2

3

4

5

1

กองแผนฯ

ร้อยละ
84.09

780
คน

2,247
คน

-

n/a

n/a

กองแผนฯ

20
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม และการพลังงาน
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ที่
1.

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม
มีความสมดุลและยัง่ ยืน

ตัวชี้วดั
1. จํานวนพื้นที่ป่าไม้/
ป่ าชายเลนเพิม่ ขึ้น (แห่ง)
2. จํานวนแหล่งนํา้ ที่ได้รบั
การดูแลไม่ให้ค่ามลพิษเกิน
มาตรฐาน (แห่ง)
3.ปริมาณขยะพิษที่คดั แยก
เข้าสู่ระบบรวบรวมนําไป
กําจัดเพิม่ ขึ้น
4. จํานวนกิจกรรมอนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อมที่
จัดขึ้นโดยผูท้ ่ผี ่านการอบรม/
สร้างจิตสํานึกตามโครงการที่
อบจ.จัด
5. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
6. มีการวางระบบจัดการมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกูลรวม

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

เป้ าหมาย
ปี 64

1

5

1

1

2

ผลการดําเนิ นงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
1

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั

ปี 61 ปี 62 ปี 63

1

2

3

4

5

3
แห่ง
-

2
แห่ง
-

1
แห่ง
-

1

2

3

4

5

สํารวจ
พื้นที่

ทํา
แผน

วัด
คุณ
ภาพ

บันทึก
ผล

ดูแล
ได้
1 แห่ง

-

กอง
ทรัพยากรฯ

ร้อยละ
10

-

-

-

1

2

3

4

5

1

กอง
ทรัพยากรฯ

2

10
กิจกรรม

12

15

กิจกรรม กิจกรรม

-

2

4

6

8

10

2

กอง
ทรัพยากรฯ

2

ร้อยละ
60

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
60
90

40

45

50

55

60

5

กอง
ทรัพยากรฯ

2

-

-

กอง
ทรัพยากรฯ

หา
วาง
แนวทาง แผนงาน
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193

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

7. จํานวนแหล่งนํา้ ที่ได้รบั การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ให้มศี กั ยภาพในการเก็บกักนํา้
8. จํานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมเฝ้ าระวังคุณภาพนํา้
ในแหล่งนํา้ สายสําคัญ
9. พื้นที่ชายฝัง่ ทะเล/แม่นาํ้
ที่ได้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ

2

3
แห่ง

3

2
แห่ง

1
แห่ง

สํารวจ เลือก
พื้นที่

1

2

3

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
1

1

3
ครัง้

-

-

-

สํารวจ ประสาน
พื้นที่ งาน

1

2

3

1

กอง
ทรัพยากรฯ

2

2
แห่ง

2
แห่ง

1
แห่ง

-

สํารวจ เลือก ออกแบบ ก่อสร้าง ก่อสร้าง
พื้นที่ การ 1 แห่ง 2 แห่ง

-

กอง
ทรัพยากรฯ

รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

15

ตัวชี้วดั

นํ้ าหนัก
ร้อยละ

ผลการดําเนิ นงาน
เป้ าหมาย
ปี 64 ปี 61 ปี 62 ปี 63
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เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ป้ องกัน

ผลการ
ดําเนิ น
งานปี 64

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
นํ้ าหนัก

ผูก้ าํ กับ
ตัวชี้วดั
กอง
ทรัพยากรฯ

194

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นํ้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ผลการดําเนิ นงาน

ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1

ระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทัว่ ถึง

1. จํานวนครัวเรือนได้ใช้
สาธารณูปโภคที่ อบจ.จัดทําขึ้น
2. ระยะทางเส้นทางคมนาคม
(ถนน สะพาน) ที่มกี ารก่อสร้าง
ซ่อมบํารุงให้ใช้การได้สะดวก
3. ร้อยละของครัวเรือน
มีนาํ้ ประปาใช้เพียงพอตลอดปี
4. ร้อยละถนนในความ
รับผิดชอบของ อบจ.มีไฟฟ้ า
ส่องสว่าง
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
รวมทุกยุทธศาสตร์
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