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หลักการและเหตุผล
ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)
ครั้งที่ 1/2561
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดคานิย ามของ แผนพัฒ นา
หมายความว่า แผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น สี ่ป ีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รวมถึง การเพิ ่ม เติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่า นกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อ สร้างกระบวนการมีส่ว น
ร่วมของประชาชน
“การเพิ่มเติม ” หมายความว่า การเพิ่มเติม โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้
ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
“ประชาคมท้อ งถิ่น ” หมายความว่า การที่บุค คลตั้ง แต่ส องคนขึ้น ไปที่อ ยู่ใ นท้อ งถิ่น
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ได้ม าพบปะกัน ตามกาหนดนัด หมายมาร่ว มประชุม กันเพื่อ ร่ว มคิด ร่ว ม
ทา ร่ว มตัด สิน ใจ ร่ว มตรวจสอบ ร่ว มรับ ประโยชน์ ร่ว มแก้ปัญ หาปรึก ษาหารือ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ตามข้ อ ๒๒ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เทศบาลตาบลควนโดน มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕61-๒๕64)ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
1. เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไข
ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. เพื่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
3. เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเทศบาล
4. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ นั้น
5. ตามระเบียบและหนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทยกาหนด
/5.1 ระเบียบ...
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

-25.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557)
ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายการการเงิ น และสถิ ติต่ างๆ ของทุก หน่ ว ยงานเพื่ อใช้ป ระกอบการค านวณขอตั้ งงบประมาณเสนอต่ อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
5.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้ อ 25 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี เ ป็ น กรอบในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
5.3 หนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทย
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม
2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทาและประสานแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิ บัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 (สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ มท 0810.3/22938 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
4) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนิ น การแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2560
5) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 เรื่อง แนวทางการ
ดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เนื่องจากระบบประปาชุมชนของเทศบาล ที่ตั้งอยู่พื้นที่หนองน้าสาธารณะประโยชน์ ชุมชนควนโดนใน ได้ดาเนินการขยายเขตระบบท่อส่งน้าประปา ไปยังชุมชนตลาดควนโดนและชุมชนควนดินแดง
เพื่อรองรับการใช้น้าจากการขยายเขตระบบท่อเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรบรรจุโครงการ เพื่อรองรับการใช้น้าในอนาคตต่อไป
2. ต้องดาเนินการตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอานาจฯ ที่กาหนดให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563 2564บาท) (KPI)
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 1. เด็กปฐมวัย (อายุ
1 โครงการสนับสนุน
250,000 250,000 250,000 จานวน
3-5
ปี
)
ในศู
น
ย์
พ
ั
ฒ
นา
การจัดการศึกษาของ
ปฐมวัยใน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
เด็
ก
เล็
ก
(ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนา
การศึกษาสาหรับศูนย์
จ
านวน
200
คน
2. เพื่อจัดหา หนังสือ
เด็กที่ได้รับ
พัฒนาเด็กเล็ก
2.ศู
น
ย์
พ
ั
ฒ
นาเด็
ก
เล็
ก
เรียน อุปกรณ์การเรียน
การจัดสรร
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สังกัดเทศบาล จานวน
2 ศูนย์

-

-

รวม 1 โครงการ

-

250,000

250,000

250,000

-

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถจัด
การศึกษา ส่งเสริม
การเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียน
ปฐมวัยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ 1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
2. เพื่อนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ในแต่ละปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
1. ประชาชนที่มีสัตว์
30,000
30,000
30,000
30,000 1. จานวนสัตว์
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 1.เพื่อป้องกันและ
เลี้ยง สุนัขและ
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงแมวและสุนัขใน
2. เพื่อควบคุมจานวน เขตเทศบาลตาบลควน
แมว ที่ได้รับ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สุนัขและแมวให้
โดน
การควบคุม
ศาสตร์ตราจารย์ ดร.
เหมาะสมในการควบคุม 2. จานวน สุนัข แมวที่
และป้องกัน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า โรค
มีเจ้าของและไม่มี
โรคพิษสุนัขบ้า
3.
เพื
อ
่
ให้
ป
ระชาชนมี
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าของในเขตพื้นที่
2. ไม่มีผู้ป่วย
จิตสานึกและเห็น
อัครราชกุมารี
เทศบาลตาบลควน
ด้วยโรคพิษ
ความสาคัญในการนา
สุนัขและแมวไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน
4. เพื่อสร้างเครือข่าย
การป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและบูรณา
การในพื้นที่เทศบาล

โดน

สุนัขบ้าใน
พื้นที่

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถ
ดาเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า และควบคุม
การเพิ่มประชากร
ของสุนัขและแมว
2. ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนักถึง
อันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2 โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์ตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
รวม 2 โครงการ

1.เพื่อสารวจและขึ้น
ทะเบียนจานวนสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลควนโดน
2.ทาการสารวจปีละ
สองครั้ง

1.ประชากรสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลทั้งที่
มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ
2. ดาเนินการ 2 ครั้งต่อ
ปี

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน สุนัข
และแมวที่ได้รับ
การสารวจและ
ขึ้นทะเบียน

สามารถทราบถึง
จานวนประชากรสุนัข
และแมวที่ได้จากการ
สารวจและขึ้น
ทะเบียนในเขต
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ

กองสาธารณสุข

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุน
สาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้กาหนดซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
กาหนดจัดสรรให้แก่เทศบาลเพื่อดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ และให้สารวจและขึ้นทะเบียนจานวนสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล โดยให้ทาการสารวจปีละสองครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจานวนสุนัขและแมวของการสารวจและขึ้นทะเบียน
3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม ดังนี้
3.1 เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
3.2 เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
1. เพื่อช่วยเหลือ และ 1. บ้านผู้สูงอายุ ผู้
1 โครงการช่วยเหลือ
80,000 80,000 80,000 80,000 จานวนการ
พิ
ก
าร
และผู
ย
้
ากไร้
ใน
ช่วยเหลือ ต่อ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เขตพื
น
้
ที
ช
่
ม
ุ
ชนของ
ให้กับผู้ยากไร้ในเขต
ปี
ยากไร้
เทศบาล จานวน 10
เทศบาล
2. เพื่อให้ผู้ยากไร้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 1 โครงการ

-

ชุมชน
2. ช่วยเหลือและ
ซ่อมแซม จานวน 4
หลังต่อปี
3. ช่วยเหลือหลังละ
ไม่เกิน 20,000 บาท

-

80,000

80,000

80,000

80,000

-

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตที่ขึ้น มี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในด้านที่
อยู่อาศัย

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เพื่อช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย
2. เพื่อนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ในแต่ละปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ
50,000 50,000 50,000 50,000 1. คณะ
กรรมการฯ
คณะกรรมการบริหาร
บริหารสภาเด็กและ
สภาเด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เยาวชนเทศบาล
เทศบาลตาบลควนโดน
ร้อยละ 80 ของ
เทศบาลตาบลควนโดน ตาบลควนโดนและผู้
2. เพื่อสนับสนุนการทา ทีเ่ กี่ยวข้อง
กิจกรรมเพื่อสังคม
3. เพื่อจัดประชุมในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ นอก
สถานที่

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. คณะกรรมการ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนมีศักยภาพ
กรรมการบริหาร เพิ่มมากขึ้น
2. คณะกรรมการ
2. ดาเนิน
บริหารสภาเด็กและ
กิจกรรม 2
กิจกรรมต่อปี
เยาวชนได้ทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 1. เพื่อติดตามตรวจ
เยี่ยมและบริการด้าน
คนพิการ

สุขภาพให้แก่คนพิการ
2. อบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้
พิการและคนดูแล
3. เพื่ออบรมการพัฒนา
อาชีพให้แก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแล
4. เพื่อศึกษาดูงานและ
ทากิจกรรมนอกสถานที่

รวม 2 โครงการ

-

1 คนพิการ
2 ผู้ป่วยติดเตียง
3 ผู้ดูแลคนพิการ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

-

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ 1 คนพิการ ผู้ป่วย

200,000 200,000 200,000 200,000

ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ต่อกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ติดเตียง และผู้ดูแล
ได้รับคาแนะนาด้าน
สุขภาพและได้รับ
ความรู้ในการปฏิบัติ
ตน
2. สร้างกาลังใจใน
การดาเนินชีวิตและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลควนโดน ในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
2. เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและบริการด้านสุขภาพให้แก่คนพิการ ตลอดจนให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้พิการและคนดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และการดาเนินกิจกรรมนอกสถานที่
3. เพื่อนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ในแต่ละปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กรที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
การปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1 โครงการปรับปรุงศูนย์
50,000 30,000
พัฒนาศูนย์
เทศบาลตาบลควน
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ความสะดวกสบาย
ข้อมูลข่าวสาร
และมีความพึงพอใจใน โดนสามารถอานวย
ตาบลควนโดน
ประจาปี
2 โครงการจ้าง
สถาบันการศึกษาของรัฐ
เพื่อประเมินผลหรือ
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
รวม 2 โครงการ

การให้บริการของศูนย์ ความสะดวกให้แก่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนที่มารับ
บริการ
เพื่อประเมินผล
จ้างสารวจประเมินผล
สารวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจของ
ของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
จานวน 1 ครั้งต่อปี

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000 จานวนครั้ง

40,000

90,000

70,000

40,000

ที่ประเมิน

-

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายจากการ
รับบริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

เทศบาลมีผลการ
ประเมิน ผลการ
สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน และผลการพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานภายนอก
2. เพื่อให้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลควนโดนทีส่ ามารถอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน
3. เพื่อให้เทศบาลมีผลการมีผลการประเมิน ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ในแต่ละปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.6 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
การติดตั้งเสา
300,000 300,000
1 โครงการติดตั้งเสาอากาศ เพื่อขยายรัศมีการรับ-ส่ง 1. ขนาดฐานกว้าง
อากาศวิทยุ
สัญญาณวิทยุสื่อสารให้ 2.00x2.00 เมตร
วิทยุสื่อสารพร้อม
สื่อสาร จานวน
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของ ลึก 1.20 เมตร สูง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ
1 เสา
เทศบาล
30 เมตร
2. อุปกรณ์เสริมต่างๆ

รวม 1 โครงการ

-

-

300,000

300,000

-

-

-

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรของเทศบาล
สามารถติดต่อ
ประสานงาน การขอ
ความช่วยเหลือเมื่อมี
เหตุจาเป็นได้ทันท่วงที
และสามารถรับรู้
ข่าวสารทัน
สถานการณ์

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
เนื่องจากเสารับส่งสัญญาณเดิมของเทศบาล อยู่ในระดับที่ต่าเกินไปทาให้การสื่อสารเมื่อออกพื้นที่สัญญาณขาดๆหายๆไม่คงที่ และมีการบารุงรักษาซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความจาเป็นที่
ต้องติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสารใหม่เพื่อขยายรัศมีการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของเทศบาลสามารถติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจาเป็นได้ทันท่วงที
และสามารถรับรู้ข่าวสารทันสถานการณ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
โครงการ)
เพื่อให้การออกแบบ
1. การจ้าง สารวจออกแบบ 350,000 350,000 350,000 350,000 จานวนโครงการ
1 โครงการจ้างออกแบบ
คานวณโครงสร้างและ
เขียนแบบคานวณโครงสร้าง
การที่ดาเนินการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จา่ ย อาคารและประมาณการ (ปี60=150,000)
จ้างออกแบบต่อ
(ปี59=150,000)
โครงการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
ปี
(ปี58=150,000)
ที่เกินความสามารถของ อาคารต่างๆ ที่เป็นงาน 2. ออกแบบ คานวณ
จ้างที่มีลักษณะซับซ้อน
ประมาณการค่าใช้จา่ ย
เทศบาล
หรือซับซ้อนมาก หรือเป็น โครงการต่างๆที่ต้อง
งานเกี่ยวกับการออกแบบ
หรือใช้ความคิด

ดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
หรือวิศวกรรม

-

-

รวม 1 โครงการ

350,000

350,000

350,000

350,000

-

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถดาเนินการ
สารวจ ออกแบบ
คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้
เพื่อปรึกษางานกอง
ช่างที่เกินศักยภาพ
ของบุคลากรของ
เทศบาล ได้ตาม
กระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กองช่าง

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นงานจ้างที่มลี ักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด
3. ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพระราชดาริ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชน โครงการพระราชดาริด้าน
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร สาธารณสุขประกอบด้วย
ด้านสาธารณสุข
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด้ า น
สาธารณสุ ขให้ มี ค วา ม
เหมาะสมกั บ ปั ญ หาและ
บริบทกับพื้นที่ชุมชนทีผ่ ่าน
การประชาคมของชุมชน

1.1 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์
1.2 โครงการสื บ สานพระ
ราชปณิธ านสมเด็ จ ย่ า ต้า น
ภัยมะเร็งเต้านม
1.3 โครงการควบคุมโรคขาด
สาร ไอโ อ ดี น ข อ งสมเ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
1.4 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุ ขภาพเด็ ก
ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 ชุมชน
ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า
3 โครงการ
ต่อปี
2 จานวน
10 ชุมชน

ชุมชนสามารถ
จัดทาโครงการ
พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุขให้
มีความ
เหมาะสมกับ
ปัญหาและ
บริบทกับพื้นที่
ของชุมชน

กอง
สาธารณสุข

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กรรมการ
ชุมชนแต่ละ
ชุมชน
ในเขต
เทศบาล
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1 . 5 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
โ ภ ชนาก าร แ ละ สุ ข ภ า พ
อนามั ย แม่ แ ละเด็ ก ของ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
1.6 โครงการควบคุ ม โรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
1.7 โครงการควบคุ ม โรค
มาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
1.8 โครงการพั ฒ นาระบบ
สุ ข าภิ บ าลในโรงเรี ย นและ
ชุม ชน ของสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
1.9 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จ พระเจ้าลูก
เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย
ลักษ์ อัครราชกุมารี
1.10 โครงการช่วยลดการ
ติ ด เ อ ด ส์ จ า ก แ ม่ สู่ ลู ก
สภากาชาดไทย พระเจ้ า
วรวงศ์เธอ พระองค์เ จ้าโสม
สวลี พระวรราชาทิ นั ด ดา
มาตุ
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1.11 โครงการรณรงค์และ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด To
be number one (ศูนย์ใจ
วั ย รุ่ น ในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น)
ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต
นราชกัญญาสีรีวัฒนาพรรณ
วดี
ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ต า ม
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด้ า น

สาธารณสุขอื่นๆ
2. ชุมชนดาเนินการ
จานวนไม่น้อยกว่า 3
โครงการ ที่ผ่านการ
ประชาคมของชุมชน

รวม 1 โครงการ

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินอุดหนุนการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้กาหนดซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดสรรให้ชุมชนแห่งละ 20,000 บาท โดยให้คณะกรรมการชุมชนจัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการเสนอขอรับงบประมาณจากเทศบาล ทั้งนี้โครงการต้องผ่านการประชาคมของชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ชุมชน
3. ดาเนินการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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4. ดาเนินการตามหนังสือนาส่งจากชุมชนภายในเขตเทศบาล จานวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย
4.1 ชุมชนสะพานโยง ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสีรีวัฒนาพรรณวดี
4.2 ชุมชนควนโดนใน ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.3 ชุมชนตลาดควนโดน ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.4 ชุมชนควนดินแดง ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสีรีวัฒนาพรรณวดี
4.5 ชุมชนดูสนตะวันออก ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 4 โครงการ
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสีรีวัฒนาพรรณวดี
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4.6 ชุมชนดูสนตะวันตก ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.7 ชุมชนควนสตอ ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.8 ชุมชนหลวงนา ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.9 ชุมชนปันจอร์ ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4.10 ชุมชนดินทรุด-เบาะเต ตามหนังสือของชุมชน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จานวน 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทีเ่ พิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
1 โครงการเสริมสร้างองค์ 1. เพื่อเสริมสร้างองค์
10,000 10,000 10,000 จานวนข้อมูล/
ความรู้ด้านการต่อต้าน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
องค์กรความรู้ดา้ น
ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
การต่อต้านการ
การทุจริต
2. เพื่อสร้างจิตสานึกและ
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

2 โครงการให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
1 เพื่อเป็นเครือ่ งมือกากับ
ความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็น
สากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครือ่ งมือการตรวจสอบ
การทางานด้านต่างๆ

พนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานเทศบาล

ทุจริตที่นามา
เผยแพร่

-

-

-

-

กลุ่มเป้าหมายมี
การปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบล
ควนโดน

แบบ ผ. 06

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงาน
เทศบาลมีจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม ด้านการต่อต้าน
การทุจริต

สานัก
ปลัดเทศบาล

ทาให้เกิดพันธะผูกพัน
ระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับ
โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบ
ของข้าราชการต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

4 กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลควนโดน
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์
ความรู้ในการทางานให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
2. เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น
เพื่อแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลควนโดน
ด้วยการจัดทาแผนป้องกัน
การทุจริตในองค์กรที่
บริหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลตาบล
ควนโดน

1. ประกาศเจตจานงฯ ของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจานงฯ
ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. มีแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน
การทุจริต 4 ปี ของเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000 5,000 5,000 มีการจัดทาคู่มือ

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีคู่มือที่เกี่ยวกับการ
การปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนของเทศบาลตาบล
ป้องกัน
ควนโดนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ผลประโยชน์ทับ นาไปเป็นองค์ความรู้ใน
ซ้อน
การทางานให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์สาคัญที่
เป็นปัญหาของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

สานัก
ปลัดเทศบาล

1. ประกาศเจตจานง
ของผู้บริหาร อย่าง
น้อย 1 ฉบับต่อปี
2 การประกาศ
เจตจานงฯ ต่อ
สาธารณะชน อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี
3. มีแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันการทุจริต 4
ปี ของเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ

สานัก
ปลัดเทศบาล

1. การบริหารราชการ
ของเทศบาลตาบลควน
โดนมีความโปร่งใส
สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร ได้
2. ลดข้อร้องเรียนการ
ดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลควนโดน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

5 โครงการมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

6 มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อกาหนดมาตรการด้าน
ความโปร่งใสในการบริหาร
บุคคลของเทศบาล
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อเป็นการป้องกันการ
ทุจริตในการแสวงหาประโยชน์
จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติ
ราชการด้านบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน

จัดทามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
จานวน 1 มาตรการ

1. เพื่อเป็นการลดขัน้ ตอน
การให้บริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการจาก
หน่วยงาน
3 เพื่อป้องกันการผูกขาด
อานาจหน้าที่ในการใช้
ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่ง
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่
ราชการ

จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ อย่าง
น้อย จานวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีมาตรการ
-

ดาเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
จานวน 1
มาตรการ

-

-

-

-

มีคาสั่งมอบหมาย
งานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ราชการแทน
จานวนไม่น้อยกว่า
4 ฉบับ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถลดข้อร้องเรียน
ในการดาเนินการด้าน
บริหารงานบุคคลไม่นอ้ ย
กว่า 90 %
2. บุคลากรของเทศบาลมี
ความพึงพอใจต่อระบบ
และมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล 3. การ
บริหารงานบุคคลของ
เทศบาลมีความโปร่งใส
สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

1. ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได้รับ
อยู่ในระดับดี
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลด
การผูกขาดอานาจ
หน้าที่อันเป็นช่องทาง
แห่งการทุจริต

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

7 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

8 กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

9 กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหา
พัสดุ
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีการพิจารณา
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การบริหารงานบุคคลด้าน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความโปร่งใส
เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

ข้าราชการ พนักงาน และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลควนโดน

1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี
กองคลัง มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศและ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ทีอ่ าจจะทา
ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ

บุคลากรกองคลัง

-

-

-

-

บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

1. ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ทีอ่ าจจะทาให้
เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบงบประมาณ

กองคลัง

1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ
4 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านพัสดุ
2. หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้อานวยการกองคลัง

-

-

-

-

ผู้บริหารมีข้อมูลใน
การวางแผนการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลในการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ2.
ผู้ปฏิบัติงานมีขอ้ มูลในการ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์
กับประชาชน

กองคลัง

เลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบ
ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

10 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้เงิน
งบประมาณ
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

11 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

12 โครงการมาตรการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ทะเบียน
(นามาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25622564)

รวม 12 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ให้โปร่งใส สามารถ
พัสดุ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้หน่วยงานมี
ระบบป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. เพื่อเป็นการป้องกัน
การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีการปฏิบตั ิงานที่
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. มีระบบป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีการป้องกันการใช้
จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจของตนและพวก
พ้อง
3. มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

กองคลัง

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน
1. สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานทะเบียน

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ –
จัดจ้าง ตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ ตาม
ช่องทางต่างๆ

-

-

-

-

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่น้อยกว่า 3
ช่องทาง

1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้าง
ทั้งหมด
2. การจัดหาพัสดุเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน
3. สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้

กองคลัง

ประชาชนผู้รับบริการ

-

-

-

-

จานวนประชาชน
ผู้รับบริการ

1. สร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
2. ไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการ
ดาเนินงานทะเบียน

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

-

-

-

15,000 15,000 15,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

เหตุผลความจาเป็นที่เพิ่มเติม
1. เนื่องจากเทศบาลตาบลควนโดนได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564
2. เพื่อกาหนด กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
3. กิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
4. บรรจุไว้เพื่อรองรับเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน
ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์ดำ้ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน
รวม
2) ยุทธศำสตร์ดำ้ นคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานสาธารณสุข
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม

5) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ ี

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

17
17

22,200,000
22,200,000

20
1
21

28,150,000
900,000
29,050,000

19
1
20

25,250,000
900,000
26,150,000

18
18

25,400,000
25,400,000

74
2
76

101,000,000
1,800,000
102,800,000

9
8
2
1
1
1
14
2
38

3,940,000
250,000
765,000
50,000
600,000
80,000
200,000
1,250,000
200,000
7,335,000

9
1
8
2
1
1
1
13
2
38

3,940,000
250,000
765,000
50,000
600,000
80,000
200,000
1,150,000
200,000
7,235,000

10
1
8
2
1
1
1
13
2
39

4,940,000
250,000
765,000
50,000
600,000
80,000
200,000
1,150,000
200,000
8,235,000

10
1
8
2
1
1
1
13
2
39

4,440,000
250,000
765,000
50,000
600,000
80,000
200,000
1,150,000
200,000
7,735,000

38
3
32
8
4
4
4
53
8
154

17,260,000
1,000,000
3,060,000
200,000
2,400,000
320,000
800,000
4,700,000
800,000
30,540,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

ยุทธศำสตร์

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

5) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
16
12
รวม 28
รวมทัง้ สิน้
83

1,700,000
1,700,000
31,235,000

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
16
12
28
87

1,700,000
15,000
1,715,000
38,000,000

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
17
12
29
88

3,700,000
15,000
3,715,000
38,100,000

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
17
12
29
86

3,700,000
15,000
3,715,000
36,850,000

รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
66
48
114
344

10,800,000
45,000
10,845,000
144,185,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

3

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

4

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

5

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2 ชุด
(แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี)
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สาหรับงาน
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี)
1. เพือ่ ให้มีตสู้ าหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน (แบบบานเลื่อนกระจก)
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี จานวน 3 ตู้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี)
1. เพือ่ ให้มีตสู้ าหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน เครื่องโทรศัพท์สานักงาน จานวน 4 เครื่อง
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีเก้าอีส้ าหรับใช้ในการ
เก้าอี้ จานวน 14 ตัว
ปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

22,000

22,000

-

-

สานักปลัด

21,000

21,000

-

-

สานักปลัด

5,500

5,500

5,500

-

สานักปลัด

12,000

4,000

-

-

สานักปลัด

-

56,000

-

-

สานักปลัด

108,500

5,500

60,500

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

6

บริหารงานทัว่ ไป
(งานบริหารทัว่ ไป)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

1. เพือ่ ให้มีโต๊ะสาหรับใช้บริการ
ประชาชน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ

ชุดโต๊ะเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาต)
(ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลควนโดน)

7

บริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการและแผน)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

8

บริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการและแผน)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

9 การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี)
ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน(แบบบานเลื่อนกระจก)
จานวน 1 ตู้
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
12,000 บีทยี ู จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีตสู้ าหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั )

10 การรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั )

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี)

2561
(บำท)
-

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
6,000
-

2564
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

15,000

15,000

-

สานักปลัด

5,500

5,500

-

-

สานักปลัด

17,000

17,000

-

-

สานักปลัด

5,500

5,500

-

-

สานักปลัด

88,500

157,500

20,500

เหตุผลทีเ่ พิ่มเติม
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชารุด
3. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

1

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานคลัง)

ครุภัณฑ์

2

บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานคลัง)

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์งานบ้าน 1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์งาน
งานครัว
บ้านงานครัวไว้ใช้ในการ
ปฎิบตั งิ านราชการ
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครุภัณฑ์สานักงาน 1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์
สานักงานไว้ใช้ในการ
ปฎิบตั งิ านราชการ
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 08

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เตาไมโครเวฟ จานวน 1 เครื่อง

-

3,200

-

-

กองคลัง

เครื่องบันทึกเสียง จานวน 1 เครื่อง

-

1,500

-

-

กองคลัง

4,700
เหตุผลทีเ่ พิ่มเติม
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชารุด
3. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

1

การศึกษา
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการศึกษา)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

2

การศึกษา
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการศึกษา)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

3

การศึกษา
(งานประถมวัย)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด
(แบบที่ 1 ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ.
2561)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ. 2561)

-

22,000

22,000

-

กองการศึกษา

-

4,300

-

-

กองการศึกษา

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ. 2561)

8,600

-

-

-

กองการศึกษา

8,600

26,300

22,000

เหตุผลทีเ่ พิ่มเติม
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชารุด
3. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

1

สาธารณสุข
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการ
สาธารณสุข)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

2

สาธารณสุข
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการ
สาธารณสุข)

ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์สาหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ครุภัณฑ์
1. เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บำท)

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี)

-

4,300

4,300

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี)

-

-

9,500

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4,300

13,800

เหตุผลทีเ่ พิ่มเติม
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชารุด
3. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครัง้ ที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

1

สังคมสงเคราะห์
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์)

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้ในการปฎิบตั งิ าน
สานักงาน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตูโ้ ชร์ ขนาด 60 x 48 x 90 เซนติเมตร จานวน
2 ตู้

2561
(บำท)
-

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
16,000

-

2564
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการสังคม

16,000
เหตุผลทีเ่ พิ่มเติม
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ พิม่ เติม ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน

ที่

แผนงำน

หมวด

1

เคหะและชุมชน
(งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้ในการปฎิบตั งิ าน
สานักงาน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง

2561
(บำท)
10,000

งบประมำณและทีผ่ ำ่ นมำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)
-

-

2564
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

10,000
เปลี่ ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของเป้าหมาย งบประมาณที่ผา่ นมา เนื่องจากเปลี่ยนจากแบบมีชอ่ งว่างด้านหลังคนขับ (Cab) มาเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ และเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี 2561
เหตุผลทีเ่ ปลี่ ยนแปลง
1. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในพืน้ ที่
2. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

