แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
------------ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตํ าบลควนโดน ได้พิจารณาเห็นชอบร่า ง
แผนการดํ าเนิ นงาน ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พ
เพิ่มเติ ม ฉบับที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 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
งบประมาณ พ.ศ.
พ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศศ. 2561

(นายยะโกบ โต๊ะประดู่))
นายกองค์
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

หลักการและเหตุผล
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
...............................................
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของ
ผู้บ ริ ห ารท้ องถิ่ น โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้องถิ่ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
มีหน้าที่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในปีงบประมาณพ.ศ.2561
เพื่อให้การจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความชัดแจนมากยิ่งขึ้น
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนํา และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานต่อไป

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนํา
- ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

6
7

ส่วนที่ 1 บทนํา

ส่วนที่ 1 บทนํา
-----------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
แผนการดําเนินงานเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น
เพื่ อให้ การดํ าเนิ นการพั ฒนาองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน เป็ นไปตามยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงได้จัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น
1.1 ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเอกสารที่ต่อเนื่อง
จากการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2561 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กล่าวคือ เป็นการนําแผนงาน/
โครงการที่ กํา หนดให้ ไว้ แล้ ว ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 มาพิ จ ารณา
ดําเนินงาน สําหรับปีนั้นๆ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนําไป
บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีและสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น
นอกจากนี้แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปีสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที แผนงาน/
โครงการที่บรรจุในแผนการดําเนินงาน ควรต้องมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดําเนินการโดยศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการหรือ
พิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค
ประการที่ 3 มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
แผนการดําเนินงาน มีลักษณะกว้างๆ ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจําปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดําเนินงาน
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงานในปีนั้นๆ
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่องโยงระหว่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

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
1.2.6 เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น 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 ให้ปิด ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน(15) นับแต่วัน ที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(หมวด 5 ข้อ 26) กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงาน
เสนอร่างแผนฯ ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้

อปท.
หน่วยงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1.4.1 ช่วยให้สามารถดําเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด
1.4.2 แสดงถึ ง ความชั ด เชนในการนํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ไปสูการปฏิบัติ และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.4.3 เพื่อสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ
1.4.4 ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณนั้น

กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ดังนี้
ขยายเวลาการจัดทําและการ
แก้ไขแผนการดําเนินงานเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน
พิจารณาร่ างแผนการดําเนินงาน

ปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน

จัดทําเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ฯ

ปิดประกาศภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีประกาศ

3

พิจารณาร่ างแผนการดําเนินงาน

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน
พิจารณาร่ างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุ น
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

2

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของอปท. หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงาน อื่น ๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ของอปท.

1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
-บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ(แบบ ผด.01)
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จํานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยดําเนิน

งบประมาณ

ของโครงการ

การ

ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

11

78.57

11,431,200.00

96.13

11

78.57

11,431,200.00

96.13

21.43

รวม

3
3

460,000.00
460,000.00

3.87
3.87

รวมทั้งสิ้น

14

11,891,200.00

100.00

รวม

กองช่าง

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

21.43
100.00

สํานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
728,100.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาด
หมู่ที่ 2
กองช่าง
สายหัวสะพาน - ต้นโหนด หมู่ที่ 2
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,525 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด

สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(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.
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 593,900.00
หมูท่ ี่ 3
กองช่าง
นาเกาะเรือ หมู่ที่ 3
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตารางเมตร และฝังท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) จํานวน 1 จุด
จํานวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตาม
ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด

สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

3

โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน โดย
หมู่ที่ 3
ถมหินผุ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้น
ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอน
เหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร
หมู่ที่ 4
ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
434.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ และฝังท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60X1.00
เมตร (มอก.ชั้น3) จํานวน1ชุด
จํานวน6ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

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.
49,700.00

หมู่ที่ 3

กองช่าง

255,500.00

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แบบ ผด.02

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
5

โครงการ
โครงการขุดคูระบายน้ําพร้อม
ฝังท่อระบายน้ําถนนสายทอนแพะ
หมู่ที่ 4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดคูระบายน้ํา
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว
34 เมตร ลึก 0.60 เมตร
และฝังท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60X1.00 เมตร(มอก.ชั้น3)
จํานวน 28 ท่อน

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.
50,800.00
หมูท่ ี่ 4
กองช่าง

ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ผด.02

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
6

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(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.
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอน
655,100.00
หมูท่ ี่ 6
กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,119.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังของ อบต.
กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ผด.02

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
7

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกุโบร์-ป่าหวาย หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

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.
634,400.00
หมูท่ ี่ 7
กองช่าง

เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว
310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,085.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ และฝังท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)

จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

ตามแบบแปลนแผนผังของ อบต.
กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ผด.02

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
8

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว

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.
615,700.00
หมูท่ ี่ 8
กองช่าง

310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,085.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ1ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังของ อบต.
กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่
9

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยสันติ หมู่ที่ 9

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

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.
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 452,000.00
หมูท่ ี่ 9
กองช่าง
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
792.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังของ อบต.
กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ผด.02
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
10

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายฮาหมีด-ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,320.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพัน์โครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนแผนผังของ อบต.
กําหนด
สมัยสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่2)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

633,000.00

หมู่ที่ 10

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
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.
กองช่าง

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

ลําดับที่
11

โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.16006
สายบ้านควนโต๊ะซํา - บ้านดูสน
หมู่ที่ 7,9

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 770.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 6,160.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 2,202.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 15,414.00 ตร.ม.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณ
(บาท)
6,763,000.00

สถานที่ดําเนินการ
หมู่ที่ 7,9

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
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.
กองช่าง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง

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.
120,000.00 อบต.ควนโดน
สํานักปลัด

1

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

2

โครงการจัดซื้อโพเดียม

จัดซื้อโพเดียม จํานวน2 ตัว

40,000.00

อบต.ควนโดน

สํานักปลัด

3

โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสํานักงาน จัดซื้อที่ดิน ไม่น้อยกว่า1ไร่
อบต.ควนโดน

300,000.00

หมู่ที่2

สํานักปลัด

