ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256
2561
------------ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตํ าบลควนโดน ได้พิจารณาเห็นชอบร่า ง
แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
พ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่
12 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ 26(2)แห่
แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงขอประกาศใช้
ขอ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ
งบประม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
25

(นายยะโกบ โต๊ะประดู่))
นายกองค์
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วน ตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนํา

1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
* บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.01)
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

4
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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น จัด ทํา แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแผนพั ฒนาสามปี
โดยแผนพัฒนาสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่ งตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ยการบริห ารงานจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบูร ณาการ พ.ศ.2551
กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด จึ งได้ ดํ าเนิ น การจัด ทํ า ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และกําหนดให้แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้
แล้ วเสร็ จ ภายในสามสิ บนั บ แต่ วัน ที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่า ยประจํ าปี งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ มเติ ม
งบประมาณจากเงิ นสะสม หรื อได้ รับ แจ้ งแผนงานและโครงการจากหน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภู มิภ าค
รัฐ วิส าหกิจ หรือหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ ต้ องดํา เนิ น การในพื้ นที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้ น
ประกอบกับได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
องค์การบริ หารส่ วนตํา บลควนโดน จึงได้ จัด ทํา แผนการดํา เนิน งาน ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน และเพื่ อ เป็ น เครื่ องมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11. บทนํา
“แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
แผนการดํ า เนิ น งาน จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 26 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าครั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 12 ให้ ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจัดทํ า
แผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการ
ดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจผู้บริหารท้องถิ่น”
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1.2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
1.2.2 เพื่อให้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาตําบลควนโดน
1.2.3 เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซ้อนของโครงการต่าง ๆ
1.2.4 เพื่อกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

1.2.5 เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร่ า งแผนการดํ า เนิ น งาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาของท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครง
แผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ
* ส่วนที่ 1 บทนํา
* ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒนาท้องถิ่นพิ จารณาร่างแผนการดํา เนิน งาน แล้วเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดํ า เนิ น งานให้ จั ดทํ าให้ เสร็ จภายในสามสิบ วั นนั บ แต่ วัน ที่ ประกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1.4.1 การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
1.4.2 การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเป็นไป
ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4.3 สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานได้ชัดเจน
1.4.4 สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
1.4.5 สามารถทราบถึงผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
1.4.6 สามารถติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เพื่ อให้ การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ดังนี้
ขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไข
แผนการดําเนินงานเป็นอํานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

ปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน

จัดทําเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ฯ

ปิดประกาศภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีประกาศ

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพั
นาท้นองถิ่น
คณะกรรมการสนัฒบสนุ

พิจคณะกรรมการพั
ารณาร่างแผนการดํ
าเนิอนงถิงาน
ฒนาท้
น
3

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

2

1

การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
อปท. หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของอปท.

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จํานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดําเนิน

งบประมาณ

ของโครงการ

การ

ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

3
3

รวม

1
1

4.84

60,000.00

0.29

4.84

60,000.00

0.29

1.61

40,000.00
40,000.00

0.19

สํานักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
2.1 แผนงานการเกษตร

1.61

0.19

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จํานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดําเนิน

งบประมาณ

ของโครงการ

การ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.61

20,000.00
20,000.00

0.10

1

1.61

6,994,000.00

33.58

1

1.61

6,994,000.00

33.58

5.1 แผนงานการเกษตร

2

3.23

70,000.00

0.34

สํานักปลัด

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

3

4.84

110,000.00

0.53

กองสาธารณสุขฯ

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

1.61

5,000.00

0.02

สํานักปลัด

6

9.68

185,000.00

0.89

7

11.29

711,000.00

3.41

7

11.29

711,000.00

3.41

รวม

1
1

1.61

0.10

สํานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จํานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แผนงานการศึกษา
7.2 แผนงานสาธารณสุข
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
7.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.5 แผนงานงบกลาง
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
9.2 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดําเนิน

งบประมาณ

ของโครงการ

การ

8
5
5
1
3
22

12.90
8.06
8.06
1.61
4.84
35.48

3,391,385.00
60,000.00
270,000.00
100,000.00
6,970,000.00
10,791,385.00

16.28
0.29
1.30
0.48
33.47
51.82

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ

3
6

4.84
9.68

1,065,000.00
270,000.00

5.11
1.30

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

9

14.52

1,335,000.00

6.41

9
3
12
62

14.52
4.84
19.35
100.00

280,000.00
410,000.00
690,000.00
20,826,385.00

1.34
1.97
3.31
100.00

สํานักปลัด,กองคลัง
สํานักปลัด,กองคลัง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศน์ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000.00 หมู่บ้านในเขต
สํานักปลัด
รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

1

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

2

โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรม

20,000.00

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

3

โครงการฝึกอบรมการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม
ตามแหล่งท่องเที่ยวแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบลควนโดน

20,000.00

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
2.1 แผนงานการเกษตร
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดอบรมอาชีพ
สอนการแปรรูปผลผลิต

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000.00 หมู่บ้านในเขต
สํานักปลัด
รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการจัดงานวันจําปาดะและของดี
เมืองสตูล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ร่วมกับอปท. ส่วนราชการในพื้นที่
อบจ.สตูล จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายจําปาดะและผลไม้ต่างๆ

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000.00 บริเวณทีจ่ อดรถ สํานักปลัด
ห้างเทสโก้โลตัส

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ควนโต๊ะเหลง -คลองบาราเกตุ หมู่ที่4หมู่ที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาด
ยาง สายควนโต๊ะเหลง - คลอง
บาราเกตุ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 กว้าง
5.00 เมตร ยาว 3,405.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,025.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน
1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังที่
อบต.กําหนด

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,994,000.00 หมู่ที่ 4 - หมู่ที่
กองช่าง
10

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการ

2

โครงการคลองสวย น้ําใส รวมใจคนควนโดน จัดกิจกรรม

ลําดับที่

โครงการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000.00 หมู่บ้านในเขต
สํานักปลัด
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน
20,000.00

หมู่บ้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะระดับ
ครัวเรือนสู่ชุมชน

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000.00 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

1

โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือนสู่ชุมชน
น่าอยู่

2

โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะ

จัดอบรม สาธิตการผลิตปุ๋ย

30,000.00

หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

3

โครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิล

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้แก่คณะทํางานธนาคาร
ขยะ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล

30,000.00

หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการปั่นจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รณรงค์ให้ประชาชนใช้
จักรยาน
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000.00 หมู่บ้านในเขต
สํานักปลัด
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม
ของตําบลควนโดน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000.00 หมู่บ้านในเขต กองการศึกษาฯ
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ควนโดน

2 โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือน
รอมฎอน

จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
สําหรับใช้ในพิธีละศีลอด

70,000.00 มัสยิดในหมู่ที่2, กองการศึกษาฯ
3,4,6,7,9,10

3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

30,000.00

หมู่ที่ 8

กองการศึกษาฯ

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ มัสยิด
ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ
(1)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดสะพานเคียน อุดหนุนงบประมาณ
(2)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดอิสลามสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ
(3)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม อุดหนุนงบประมาณ
(4)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดบ้านบูเกตยามู อุดหนุนงบประมาณ
(5)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน อุดหนุนงบประมาณ
(6)อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดอูบูดียะห์ อุดหนุนงบประมาณ
5 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดสะพานเคียน
ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด

มัสยิดสะพานเคียน กองการศึกษาฯ
มัสยิดอิสลามสามัคคี กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
มัสยิดบ้านบูเกตยามู กองการศึกษาฯ
มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน กองการศึกษาฯ
มัสยิดอูบูดียะห์ กองการศึกษาฯ
มัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม

230,000.00 มัสยิดสะพานเคียน กองการศึกษาฯ

อุดหนุนงบประมาณ

40,000.00 มัสยิดอูบูดียะห์ กองการศึกษาฯ

อุดหนุนงบประมาณ

150,000.00 มัสยิดสะพานเคียน กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่
มัสยิดสะพานเคียน ดําเนินโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ตําบลควนโดน

13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
26,000.00

อุดหนุนงบประมาณ

6 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดอูบูดียะห์
ดําเนินโครงการทดสอบความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนศูนย์จริยธรรมประจํามัสยิด

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเป็นค่าป้าย ค่าของรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียม
สนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000.00 อบต.ควนโดน
กองการศึกษาฯ

1

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนโดน

2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็ก

50,000.00 ศพด.บ้านควนโต๊ะ
เหลง

กองการศึกษาฯ

3

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

27,000.00 ศพด.บ้านควนโต๊ะ
เหลง

กองการศึกษาฯ

ศพด.บ้านบูเกตยามู

7.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลําดับที่
4

5

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
4.1 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศพด. จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
4.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.
ค่าจัดการเรียนการสอน

550,000.00 ศพด.บ้านบูเกตยามู
185,300.00

ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนงบประมาณให้กับรร.

708,038.00 รร.บ้านควนโต๊ะเหลง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ในเขตพื้นที่ตําบลควนโดน
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 แห่ง
6

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด.บ้านควน
กองการศึกษาฯ
โต๊ะเหลง และ

ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศพด.ทั้ง2ศูนย์

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศพด.

กองการศึกษาฯ

รร.บ้านดูสน
รร.บ้านบูเกตยามู
218,447.00 ศพด.บ้านควน
โต๊ะเหลง และ

กองการศึกษาฯ

ศพด.บ้านบูเกตยามู

7

โครงการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งกันสาด
บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับภูมิทัศน์และติดตั้งกันสาด
บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านควนโต๊ะเหลง

บ้านควนโต๊ะเหลง

144,600.00 ศพด.บ้านควน
โต๊ะเหลง

กองการศึกษาฯ

7.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลําดับที่
8

โครงการ
อุดหนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน
ในสังกัดสพฐ. จํานวน 3 แห่ง
(ผ.02)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนงบประมาณ

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,478,000.00 รร.บ้านควนโต๊ะเหลง กองการศึกษาฯ
รร.บ้านดูสน
รร.บ้านบูเกตยามู

7.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยงไม่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรม

เสี่ยงเอดส์

2

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
และไม่ติดต่อในพื้นที่ตําบลควนโดน
จัดกิจกรรม

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทุกหมูบ่ ้าน
10,000.00
กอง
ในเขตรับผิดชอบ สาธารณสุขฯ
ของอบต.ควนโดน
10,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุขฯ

ของอบต.ควนโดน
3

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม

20,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

กอง
สาธารณสุขฯ

4

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม

10,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

กอง
สาธารณสุขฯ

5

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดื่มกิน
ปลอดภัย ห่างไกลโรค

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม

10,000.00

อบต.ควนโดน

กอง
สาธารณสุขฯ

7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรม

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000.00
มัสยิด
กอง
บ้านสะพานเคียน สวัสดิการสังคม

1

โครงการฝึกอบรมสุขภาพกายและจิตใน
ผู้สูงอายุ

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

จัดกิจกรรม

30,000.00

อาคารเอนก
ประสงค์ ม.7

กอง
สวัสดิการสังคม

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

จัดกิจกรรม

50,000.00

มัสยิด
บ้านสะพานเคียน

กอง
สวัสดิการสังคม

4

โครงการส่งเสริมการนวดแผนไทย

จัดกิจกรรม

20,000.00

มัสยิด
บ้านสะพานเคียน

กอง
สวัสดิการสังคม

5

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

จัดกิจกรรม

20,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ

กอง
สวัสดิการสังคม

ของอบต.ควนโดน

7.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่
1

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดส่งนักกีฬาในระดับต่าง ๆ

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000.00 ภายในจังหวัด
กองการศึกษาฯ
สตูล
และต่างจังหวัด

7.5 แผนงานงบกลาง

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ลําดับที่

โครงการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,480,000.00
ผู้สูงอายุที่ขึ้น
กอง
ทะเบียนกับ
สวัสดิการสังคม
อบต.ควนโดน
ผู้พิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับ
อบต.ควนโดน

กอง
สวัสดิการสังคม

90,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับ
อบต.ควนโดน

กอง
สวัสดิการสังคม

1,400,000.00

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,045,000.00 อบต.ควนโดน
สํานักปลัด

1

โครงการกู้ชีพกู้ภัยปฏิบัติการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

2

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอปพร.

ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.

10,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

3

โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอด
ภัยบนท้องถนน

จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

10,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ
ความรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือแทนตําแหน่งว่าง
ฯลฯ
โครงการ

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
จัดทําเวทีประชาคม
ประชาคมแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชน
ระดับตําบล เพื่อนําข้อมูลมาประกอบ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.
ควนโดน

3

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

4

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จัดกิจกรรม
ต้านภัยยาเสพติดตําบลควนโดน

จัดกิจกรรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000.00 หมู่บ้านในเขต
สํานักปลัด
พื้นที่รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน
10,000.00

หมู่บ้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

5,000.00

หมู่บ้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

20,000.00

อบต.ควนโดน กองสาธารณสุขฯ

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ)
ลําดับที่

โครงการ

5

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
(ศอ.ปส.จ.สต.)

6

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจ.สตูล
(ศอ.ปส.จ.สต.)
จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000.00 จังหวัดสตูล
กอง
สาธารณสุขฯ

5,000.00

หมู่บ้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อปท.จังหวัดสตูลที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000.00 อบต.ควนโดน
สํานักปลัด

1

ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์

2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 แก่บุคลากรท้องถิ่น
และประชาชนตําบลควนโดน

จัดกิจกรรม

5,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

3

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ ตามแนวพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดกิจกรรม

5,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

4

โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกด้านการ
ป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จัดกิจกรรม

5,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ)
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้าน

5

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน

6

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

7

ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี
พร้อมติดตั้ง
พร้อมติดตั้ง

8

โครงการBig Cleaning Day

จัดกิจกรรม

9

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างระดับอําเภอ

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อบต.วังประจัน

พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000.00
ทุกหมูบ่ ้าน
กองคลัง
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน
200,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

กองคลัง

30,000.00 ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

กองคลัง

5,000.00 อบต.ควนโดน
มัสยิด
ตลาด
ถนน2ข้างทาง

สํานักปลัด

20,000.00 ที่ทําการอําเภอ
ควนโดน

สํานักปลัด

9.2 แผนงานงบกลาง
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000.00 ประกันสังคม
สํานักปลัด
จ.สตูล

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สมทบกองทุนฯ(กบท.)

160,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

3

สํารองจ่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

200,000.00

ทุกหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ควนโดน

สํานักปลัด

ต่าง ๆ

