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ส่วนที่ 1 บทนา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี อ งค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลควนโดน ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ล ะปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลต าบลควนโดน โดยคณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ดท าแผนพัฒ นาเทศบาลต าบลควนโดน และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลควนโดน จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบ
ที่กาหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นทีข่ องเทศบาลตาบลควนโดนทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลควนโดน
ขึ้ น และเพื่ อ ก าหนดแนวทางในการด าเนิ น งานของโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
เทศบาลตาบลควนโดน มุ่งหวังว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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3. แผนการดาเนินงานจะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การเองโดยไม่ ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ย วต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น) โดยให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้ บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานได้ 3
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลควนโดน
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลควนโดน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลควนโดนและโครงการ/กิจกรรมของหน่ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลควนโดน
ขั้น ตอนที่ 2 การจั ด ทาร่ า งแผนการดาเนิน งาน คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัด ท าแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลควนโดน จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒ นาของเทศบาลตาบล
ควนโดน และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลควนโดนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลควนโดน และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
3
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลควนโดนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลควนโดน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 บทน า ประกอบด้ว ย 1) บทนา 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทา
แผนการดาเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1)
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3)
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศเป็น แผนการดาเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตาบลควนโดนได้ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว จึงประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย 30 วัน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลควนโดน
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อย (100) เสมอ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
แบบ ผด.02 เป็ น แบบบั ญ ชี โ ครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอีย ดของครุ ภัณ ฑ์/ งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ดาเนิ นการ/หน่ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก /
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

4
1
5

12.12
3.03
15.15

3,449,046
466,000
3,915,046

57.27
7.74
65.01

กองช่าง
กองช่าง

12.12
6.06
6.06
12.12
3.03
39.39

1,146,210
230,000
30,000
85,000
275,000
1,766,210

19.03
3.82
0.50
1.41
4.57
29.33

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม

รวม

4
2
2
4
1
13

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และการท่องเทีย่ ว
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม

2
1
3

6.06
3.03
9.09

16,000
10,000
26,000

0.27
0.17
0.43

ยุทธศาสตร์ แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการสังคม/สานักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

5

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

3.03
3.03
3.03
9.09

70,000
10,000
10,000
90,000

1.16
0.17
0.17
1.49

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

รวม

1
1
1
3

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
รวม
รวมทัง้ สิน้

3
1
1
2
1
1
9
33

9.09
3.03
3.03
6.06
3.03
3.03
27.27
100

90,000
10,000
30,000
40,000
50,000
5,000
225,000
6,022,256

1.49
0.17
0.50
0.66
0.83
0.08
3.74
100

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดนาเสีย
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
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แบบ ผด. 2
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน
่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตังเสียงตามสาย
ภายในชุมชนเขตเทศบาล
2 โครงการก่อสร้างถังนาใส
ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์
เมตร

3 โครงการถมหินผุป้องกัน
แนวตลิ่งพังคลองดูสน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุพร้อมติดตัง จานวน 10 ชุมชน
เป็นการก่อสร้างถังนาใส ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร โดยดาเนินการก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานระบบประปาหมูบ
่ ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ ของสานักบริหารจัดการนา กรม
ทรัพยากรนา
ก่อสร้างถมหินผุป้องกันแนวตลิ่งพังคลองดูสน
จานวน 2 จุด
1.ชุมชนสะพานโยง โดยดาเนินการถมหินผุ
ป้องกันแนวตลิ่งพัง ฐานบนกว้าง 2.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 154 เมตร
2.ชุมชนควนโดนใน โดยดาเนินการถมหินผุ
ป้องกันแนวตลิ่งพัง ฐานบนกว้าง 2.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,121,000
822,000

1,056,046

สถานทีด
่ าเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 10 ชุมชน
ชุมชนควนโดนใน

ชุมชนสะพานโยง และ
ชุมชนควนโดนใน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

2,999,046
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แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ต่อ)
พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2561
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
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.
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการขยายเขตไฟฟ้า 450,000 1.ชุมชนดูสนตะวันตก
กองช่าง
ต่า และพาดสายระดับไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอควน
2.ชุมชนควนสตอ
แรงต่าในเขตเทศบาล
กาหลง โดยดาเนินการก่อสร้างระบบจาหน่าย
3.ชุมชนหลวงนา
(อุดหนุน)
ภายนอก ระบบจาหน่ายภายใน ตาม
4.ชุมชนเบาะเต-ดินทรุด
รายละเอียดและแบบแปลนการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค
รวม
4
450,000
ที่

โครงการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2561
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 14 เลียบ
466,000 ชุมชนดูสนตะวันออก
กองช่าง
สายเทศบาล 14
คลองดูสน โดยมีผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 170 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
พืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลควนโดน ที่
5/2561
รวม
1
466,000
ที่

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการกีฬ าเทศบาลตาบล 1.เพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ควนโดน
ผู้ปกครอง
2.เพือ่ ปลูกฝังและพัฒนาการทางด้านกีฬ าให้มี
มาตรฐานยิ่งขึน
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมวิชาการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1.เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา
ในภาพรวมโดยการพัฒนาการเรียนการสอน
2.รายงานผลการศึกษาแก่ผู้นาท้องถิ่น
ผู้ปกครอง และผู้ทเี่ กีย่ วข้องด้านการศึกษา
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
การบริหารสถานศึกษา
อุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา จานวน 3
รายการ
4 โครงการอบรมสอน
1.เพือ่ ส่งเสริม เรียนรู้ พัฒนาความรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศต่างๆ
2.มีประโยชน์และมีความได้เปรียบการรู้ภาษา
เพิม่ มากขึน
5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เพือ่ ส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬ า
ศักยภาพนักเรียนและ
นันทนาการ และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลควนโดน
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
(อุดหนุน)

งบประมาณ
(บาท)
40,000

40,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน/บริเวณ
ศพด.เทศบาลตาบล
ควนโดน
1,052,210 ศพด.เทศบาล
ตาบลควนโดน จานวน
2 ศูนย์
14,000
ศพด.สังกัดเทศบาล
ตาบลควนโดน จานวน
2 ศูนย์
20,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
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.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลควนโดน กองการศึกษา

1,166,210
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แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)
ที่

โครงการ

6 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
(อุดหนุน)
7 ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม

7

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย 1,028,000 โรงเรียนอนุบาลควนโดน
สุขภาพ สุขอนามัยของเด็กนักเรียนในระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลควน
โดน
เพือ่ เสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกาย
850,000 1.ศพด.สังกัดเทศบาล
สุขภาพ สุขอนามัยและความพร้อมของเด็ก
ตาบลควนโดน
นักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2.โรงเรียนอนุบาลควน
โดน
3,044,210

พ.ศ. 2562
หน่วยงาน 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.
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการป้องกันและควบคุม 1. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
โรคติดต่อ
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. จัดซือวัสดุและเคมีภัณฑ์ใช้สาหรับป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
2 โครงการพระราชดาริดา้ น เพือ่ สนับสนุนให้ชุมชนจัดทาโครงการ
สาธารณสุข (อุดหนุน)
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุขให้มคี วาม
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทกับพืนทีช่ ุมชนที่
ผ่านการประชาคมของชุมชน จานวน 30
โครงการ
รวม
2
ที่

โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
30,000 ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
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.
กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

200,000

กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน

230,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการพัฒนากิจกรรม 1.อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุสิทธิประโยชน์
ผูส้ ูงอายุ
ต่าง ๆ ของผูส้ ูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.จัดกิจกรรมพบปะผูส้ ูงอายุทงั 10 ชุมชน
3.เยีย่ มผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุตดิ เตียง พร้อม
ตรวจสุขภาพเบืองต้น
4.การดาเนินกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาล
ตาบลควนโดน
2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นคุณธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
จริยธรรม
เทศบาลตาบลควนโดน
2.กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
รวม
2
ที่

โครงการ

พ.ศ. 2562
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2561
สถานทีด่ าเนินการ
(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 ภายในชุมชนในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลตาบลควนโดน
สังคม

10,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดนหรือ
นอกสถานที่

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการสนับสนุน ฝึกอบรม 1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้และสนับสนุน
ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพใน
การดาเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมการมี
ชุมชน
อาชีพในชุมชนและพัฒนากลุ่มให้มคี วามเข้มแข็ง
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพทีเ่ ข้มแข็ง
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการทากิจกรรมของกลุ่ม
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
15,000

สถานที่
ดาเนินการ
1.ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ
2.ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาบลควนโดน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
กองสวัสดิการ
สังคม

1.สานักงานเทศบาล
ตาบลควนโดน
2.นอกพืนที่
1.ในเขตพืนทีเ่ ทศบาล
ตาบลควนโดน
2.พืนทีเ่ รียนรู้
ประสบการณ์
1.ภายในพืนทีเ่ ขต
เทศบาลตาบลควนโดน
2.พืนทีอ่ นื่ ๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวเทศบาล
3 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
2.เรียนรู้นอกสถานที่

20,000

1.กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
3.กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล

30,000

4 โครงการอบรมกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านบทบาทสตรี ด้าน
สุขภาพ ให้ความรู้ดา้ นการปฐมพยาบาล
เบืองต้นแก่กลุ่มสตรี
2.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาล
3.เรียนรู้นอกสถานที่

20,000

รวม

4

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

85,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการส่งเสริมศูนย์ตาดีกา 1.ประสานศูนย์ตาดีกาเพือ่ เสนอโครงการ
ในเขตเทศบาล
2.จัดทาบันทึกข้อตกลงฯ
(อุดหนุน)
3.ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินอุดหนุน
4.รายงานผลโครงการ
รวม
1
ที่

โครงการ

พ.ศ. 2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ 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.
275,000 ศูนย์ตาดีกาในเขต กองการศึกษา
เทศบาลตาบลควนโดน
จานวน 3 แห่ง
275,000
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และการท่องเทีย่ ว
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมวันสาคัญ
ของชาติและระดับโลก
2 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
รวม
2

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1.เพือ่ จัดกิจกรรมวันสาคัญของประเทศไทย
และวันสาคัญระดับโลก
2..จัดนิทรรศการให้ความรู้ในสถานศึกษา
1.เพือ่ จัดนิทรรศการกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ของมนุษย์

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
10,000 ศพด.สังกัดเทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลควนโดน จานวน
2 ศูนย์
6,000 ศพด.สังกัดเทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลควนโดน
16,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร้อน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1.กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ดา้ นยาเสพ
ติด ด้านพัฒนาคุณภาพจริยธรรมให้กบั เยาวชน
และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตา่ ง ๆ
2.กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
3.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

พ.ศ. 2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
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.
10,000 เทศบาลตาบลควนโดน กองสวัสดิการ
และนอกสถานที่
สังคม

10,000
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการจัดการด้านขยะมูล
ฝอยในชุมชน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
2.กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท
3.กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
4.กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
5.กิจกรรมนาปุย๋ หมักชีวภาพ/ปุย๋ หมักอินทรีย์/
แก๊สชีวภาพ
6.กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
7.กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน
8.การสาธิต/ฐานเรียนรู้การจัดการ
ด้านขยะมูลฝอย
9.การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างพืนที่

งบประมาณ
(บาท)
70,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ
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.
สานักงานเทศบาล
กอง
ตาบลควนโดน/ทีท
่ า
สาธารณสุข
การชุมชนในเขตเทศบาล และสิ่งแวดล้อม

70,000
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนา 1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพือ่ การอุปโภค บริโภค
2.กิจกรรมรณรงค์/เฝ้าระวังคุณภาพนา
3.สือ่ ประชาสัมพันธ์
ที่

โครงการ

รวม

1

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 1.ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน
2.คลองดูสนในเขต
เทศบาล
10,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
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แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการรณรงค์รักษาความ 1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
สะอาดและร่วมใจอนุรักษ์
2.กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ชุมชน
สิง่ แวดล้อม
3.การประชาสัมพันธ์ดา้ นการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมในชุมชน
4.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่กจิ กรรม
ด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน
5.กิจกรรมถอดบทเรียน
6.การศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างพืนที่
รวม
1
ที่

โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาลตาบลควน
โดน/คลองดูสนในเขต
เทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
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.
กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

10,000
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
ที่
1

2

3
รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
1.กาหนดหลักสูตรอบรมความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับ
บุคลากรเทศบาล
การปฏิบัตงิ านและการพัฒนาศักยภาพ
2.กาหนดหลักสูตรการอบรมเกีย่ วกับระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 1.กาหนดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมสร้าง
จริยธรรมและต่อต้านการ คุณธรรมจริยธรรม
ทุจริต
2.กาหนดกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม
3.กิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น
โครงการให้ความรู้ทางด้าน อบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่
กฎหมายแก่ประชาชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
3
โครงการ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ
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 1.ทต.ควนโดน/สถานที่
สานัก
ใกล้เคียง
ปลัดเทศบาล
2.ศึกษาดูงานนอก
สถานที่
20,000 1.ทต.ควนโดน/สถานที่
สานัก
ใกล้เคียง
ปลัดเทศบาล

20,000

ภายในเขตเทศบาล
หรือสถานทีท่ เี่ หมาะสม

สานัก
ปลัดเทศบาล

90,000
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แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการให้ความรู้และเพิม่ จัดอบรมให้ความรู้กบั ประชาชนและ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ผูป้ ระกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล
ที่

โครงการ

รวม

1

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน

พ.ศ. 2562
หน่วยงาน 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.
กองคลัง

10,000
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้าน สาธารณภัย

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1.พัฒนาส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน
โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาล รู้จักการ
ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ
2.จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นสาธารณภัยต่าง ๆ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
30,000 โรงเรียนอนุบาลควนโดน
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

30,000
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แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ระบบการใช้มาตรการ
2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายด้าน
กฎหมายด้านสาธารณสุข สาธารณสุข
3.ปรับปรุงกฎหมายด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมเพือ่ การ
พัฒนากิจกรรม วัน อสม.
แห่งชาติ
รวม
2

1.กิจกรรมให้ความรู้
2.กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
3.ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
10,000 เทศบาลตาบลควนโดน
กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

30,000

เทศบาลตาบลควนโดน

กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

40,000
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แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล
รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
1.พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
3.การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
ทัง 10 ชุมชน

พ.ศ. 2562
หน่วยงาน 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.
กอง
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

50,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์กอง
สวัสดิการสังคม
รวม
1

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการ
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลให้ประชาชนทราบ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
5,000 ภายในเขตเทศบาล
ตาบลควนโดน

พ.ศ. 2562
หน่วยงาน 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.
กองสวัสดิการ
สังคม

5,000
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แบบ ผด. 2/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน
่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ที่
1

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
1. โครงการติดตังระบบกระจายเสียงแบบตามสาย
ภายในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 เพาเวอร์มกิ เซอร์
1.2 เครื่องรับวิทยุ FM/AM แบบจูนเนอร์
1.3 ไมโครโฟน
1.4 เครื่องเล่น DVD
1.5 ลาโพงฮอร์นพร้อมสายยูนิต
1.6 สายสัญญาณแบบดรอปวาย
1.7 แผงรับสัญญาณ FA/AM
1.8 ตูเ้ ก็บอุปกรณ์พร้อมเบรคเกอร์
1.9 อุปกรณ์เดินสาย

งบประมาณ
(บาท)
1,121,000

สถานทีด่ าเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 10 ชุมชน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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

1,121,000

27

