แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน
เรื่อง แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
********************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้ว และให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลงชื่อ
( นายอาหมัด เวชศักดิ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน

ส่วนที่ ๑
บทนา

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมสนได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) แล้ว ในลาดับต่อไปองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสนจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
2560 แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน ประจาปีงบประมาณ 2560 แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางดาเนินงานในปีงบประมาณ
2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ
การทางานกับหน่ วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการจะทาให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ 2560
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน ในปีงบประมาณ 2560
3. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว นตาบลแหลมสน รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน ซึ่งจะมีทั้ง โครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสนและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดาเนินการในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน จัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมสน กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน โดยมี
เค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน เสนอร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสนเพื่อพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน เสนอร่างแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสนเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมสนจัดทาประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสน ประจาปี 2560 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสนมีเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดาเนินงานจริงในปีงบประมาณ 2560 ที่ชัดเจน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสนมีแนวทางในการดาเนินงานการพัฒนาในปีงบประมาณ 2560
3. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนให้มีอาชีพหลัก
1.2 ส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

2
1
3

3.63
2.2
5.83

110,000.200,000.310,000

0.81
1.47
2.28

9
2
11

16.36
3.63
19.99

5,534,000.50,000.5,584,000.-

40.88
0.36
41.24

หน่วยดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม
สานักงานปลัด
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบคมนาคมทางน้าทางบก
3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะ
3.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
3.4 พัฒนาระบบผังเมือง
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค
น้าเพื่อการเกษตร
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

7
7

12.72
12.72

1,923,400.335,699.-

14

25.44

2,259,099.-

16.69

-

-

-

-

-

-

-

-

14.21
2.48
-

หน่วยดาเนินการ

กองช่าง

-

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านสุขลักษณะ
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันกาจัดโรคติดต่อ
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาการเรียนการสอนระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียน
7.2 พัฒนาระบบศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

2
2

3.63
3.63

111,798.111,798.-

0.82
0.82

สานักงานปลัด

3
12
15

5.45
21.81
27.26

151,914.1,149,520.1,301,434.-

1.12
8.49
9.61

สานักงานปลัด

7

12.72

3,618,976.-

26.73

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

3
10

5.45
18.17

350,000.3,968,976.-

2.58
29.31

หน่วยดาเนินการ

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา
8.1 พัฒนาบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
8.3 ผลักดันการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ 3
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนให้มีอาชีพหลัก
ลาดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ประมง
ในการฝึกอบรมและ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

60,000.-

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000.-

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่งเสริมอาชีพประมง
2.

โครงการเสริมสร้างการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเสริมสร้าง
การดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
ลาดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
เทศกาลงานแตงโมแหลมสน
ประจาปี 2560

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
200,000.ตามโครงการเทศกาลงาน
แตงโมแหลมสน
ประจาปี 2560

ตาบล
แหลมสน

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการห่วงใย ใส่ใจเสริมสร้าง
คุณค่าผู้สูงอายุ

2.

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ

3.

โครงการวัยใส ใส่ใจทาดี

4.

โครงการสามวัย สายใยรักแห่ง
ครอบครัว

5.

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 100,000.การจัดโครงการห่วงใย
ใส่ใจเสริมสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายใน 100,000.การจัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพคนพิการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายใน 60,000.การจัดโครงการวัยใสใส่
ใจทาดี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายใน 30,000.การจัดโครงการสามวัย
สายใยรักแห่งครอบครัว
150,000.เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับ
ที่
6.

7.
8.

9.

โครงการ/กิจกรรม
เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

โครงการส่งนักกีฬาประเภทต่างๆ
เข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่
หน่วยงานราชการเป็นผู้ดาเนินการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ

998,400.-

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

3,825,600.-

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่
จ่ายในการจัด
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่
จ่ายในการส่งนักกีฬา

200,000.-

อบต.
แหลมสน
อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ประเภทต่างๆเข้าร่วม
การแข่งขันในกรณีที่
หน่วยงานราชการเป็น
ผู้ดาเนินการ

70,000.-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.2 แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการจัดทาเวทีประชาคมแผน
ชุมชน

2.

โครงการจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้าน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเวทีประชาคม
แผนชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้าน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20,000.-

อบต.
แหลมสน

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบคมนาคม ทางน้า ทางบก
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยดุกัง หมู่ที่ 1 บ้าน
ตันหยงละไน้ (ช่วงที่ 3)

2.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสองสายธาร หมู่ที่ 4
บ้านสนกลาง (ช่วงที่ 3)

3.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายริมนา หมู่ที่ 5
บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

4.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงน้าดื่มฟาเรีย-ถนนสาย
ทางหลวงชนบท สต 6031
หมู่ที่ 2 บ้านกาแบง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดุกัง หมู่ที่ 1 บ้าน
ตันหยงละไน้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสองสายธาร หมู่ที่ 4
บ้านสนกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายริมนา หมู่ที่ 5
บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงน้าดื่มฟาเรีย-ถนน
สายทางหลวงชนบท สต
6031 หมู่ที่ 2
บ้านกาแบง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

121,100.-

หมู่ที่ 1
ต.แหลมสน

กองช่าง

151,900.-

หมู่ที่ 4
ต.แหลมสน

กองช่าง

194,300.-

หมู่ที่ 5
ต.แหลมสน

กองช่าง

326,100.-

หมู่ที่ 2
ต.แหลมสน

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบคมนาคม ทางน้า ทางบก
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ่อน้า หมู่ที่ 2
บ้านบ้านกาแบง

6.

โครงการก่อสร้างถนนหินผุสาย
บ้านนายสมัน แดงนุ้ย – ถนนหน้า
โรงเรียนบ้านสนกลาง

7.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
คมนาคม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 326,100.- หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต.แหลมสน
ซอยบ่อน้า หมู่ที่ 2
บ้านกาแบง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 137,600.- หมู่ที่ 4
ถนนหินผุสายบ้าน
ต.แหลมสน
นายสมัน แดงนุ้ย –
ถนนหน้าโรงเรียนบ้าน
สนกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 666,300.- หมู่ที่ 3 และ
การจัดทาโครงการ
หมู่ที่ 6
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ต.แหลมสน
คมนาคม

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสายทาง
หลวงชนบท หมู่ที่ 1
บ้านตันหยงละไน้

2.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟรอบเกาะ
หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนนสายทางหลวง
ชนบท หมู่ที่ 1
บ้านตันหยงละไน้
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟรอบเกาะ
หมู่ที่ 1 บ้านตันหยง
ละไน้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

21,961.64

หมู่ที่ 1
ต.แหลมสน

กองช่าง

27,751.31

หมู่ที่ 1
ต.แหลมสน

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟสายกุโบร์
หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้

4.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้าน
นายยูหนาด ติงสง่า-สะพานท่า
เทียบเรือบ้านบุโบย หมู่ที่ 3
บ้านบุโบย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสายกุโบร์
หมู่ที่ 1 บ้านตันหยง
ละไน้
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนนสายบ้านนาย
ยูหนาด ติงสง่า-สะพาน
ท่าเทียบเรือบ้านบุโบย
หมู่ที่ 3
บ้านบุโบย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

57,741.27

หมู่ที่ 1
ต.แหลมสน

กองช่าง

66,267.45

หมู่ที่ 3
ต.แหลมสน

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสายมัสยิด
บ้านบุโบย-บ้านนายกันภัย ศรศรีดา
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย

6.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟซอยราษฎร์อุทศิ
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนนสายมัสยิด
บ้านบุโบย-บ้านนาย
กันภัย ศรศรีดา
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟซอยราษฎร์อุทิศ
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

46,240.80

หมู่ที่ 3
ต.แหลมสน

กองช่าง

68,786.23

หมู่ที่ 3
ต.แหลมสน

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
ลาดับ
ที่
7.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟซอยทุ่งปาหนัน
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอละงู
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟซอยทุ่งปาหนัน
หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

46,949.35

หมู่ที่ 3
ต.แหลมสน

กองช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบผังเมือง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
4.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค น้าเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนา : ระบบบริการสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1.

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

-อุดหนุนให้แก่ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านละ 7,500.บาท เพื่อดาเนินงาน
โครงการ

45,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

2.

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.แหลมสน

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงการ
บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึง
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน

66,798.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านสุขลักษณะ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบป้องกันกาจัดโรคติดต่อ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

เช่าพื้นที่เว็บไซค์ อบต.แหลมสน

2.

โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสน

3.

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายต่างๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่
1,914.เว็บไซด์ อบต.แหลมสน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 100,000.การจัดการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แหลมสน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
50,000.ตามโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ต่างๆ

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
แหลมสน
อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู
ตามโครงการอานวยการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาล ระดับอาเภอ

2.

สมทบกองทุนประกันสังคม

3.

สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

4.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการอานวยการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล/เทศบาล
ระดับอาเภอ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

22,000.-

อุดหนุน
อาเภอละงู

สานักงานปลัด

65,000.-

อบต.
แหลมสน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ตรายาง คลิป ธงชาติ
น้าดื่ม เป็นต้น

126,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ
สานักงานปลัด

130,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

5.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ต่างๆสาหรับ
คอมพิวเตอร์

145,000.-

อบต.
แหลมสน

6.

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

15,000.-

อบต.
แหลมสน

7.

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แก้วน้า จาน ช้อน ไม้
กวาด น้ายาล้างห้องน้า
น้ายาเช็ดกระจก
สเปรย์ปรับอากาศ
เป็นต้น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น
อิฐ หิน ปูน ทราย
เป็นต้น

50,000.-

อบต.
แหลมสน

หน่วย
ดาเนินการ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ
สานักงานปลัด

กองช่าง
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8.

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

9.

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10.

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
รถยนต์ส่วนกลาง/
รถบรรทุกน้า
เอนกประสงค์/รถปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

60,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามัน 270,000.เชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนกลาง/รถบรรทุกน้า
เอนกประสงค์/รถ
ปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน/เครื่องตัดหญ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 10,000.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด
กองช่าง

อบต.
แหลมสน

กองคลัง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

11.

ค่าสาธารณูปโภค

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ

206,520.-

อบต.
แหลมสน

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

12.

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้า เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า
เป็นต้น

50,000.-

อบต.
แหลมสน

กองช่าง
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการเรียนการสอนระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

2.

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
อบต.แหลมสน จานวน 3 ศูนย์

3.

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
จานวน 5 โรงเรียน

4.

ค่าอาหารเสริม (นม)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
อบต.แหลมสน (จานวน 3 ศูนย์)

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 80,000.อบต.
การจัดกิจกรรมงานวัน
แหลมสน
เด็กแห่งชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
666,400.อบต.
กลางวันเด็กนักเรียน
แหลมสน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.แหลมสน
จานวน 3 ศูนย์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 1,568,000
อบต.
.ค่าอาหารกลางวัน
แหลมสน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จานวน 5 โรงเรียน
260,562.-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
อบต.
เสริม (นม) สาหรับ
แหลมสน
ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก
สังกัด อบต.แหลมสน

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการเรียนการสอนระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.

ค่าอาหารเสริม (นม)
-โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จานวน 5 โรงเรียน

6.

โครงการสนับสนุนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
การเรียนการสอน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมสน
จานวน 3 ศูนย์

7.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
797,014.เสริม (นม) สาหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จานวน 5 โรงเรียน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
187,000.วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียน
การสอน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
แหลมสน จานวน 3 ศูนย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง 60,000.ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการส่งเสริมและราลึกเกียรติ
ประวัติท่านนบีมฮู ัมหมัด (ซล.)

2.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับเดือนรอมาฎอน

3.

โครงการงานประเพณีแข่งม้า
ตาบลแหลมสน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
80,000.ตามโครงการส่งเสริมและ
ราลึกเกียรติประวัติท่าน
นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
70,000.กิจกรรมต่างๆตาม
โครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 200,000.การจัดงานประเพณี
แข่งม้าตาบลแหลมสน

หน่วย
ดาเนินการ

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษาฯ

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษาฯ

อบต.
แหลมสน

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ
8.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

-

-

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับ
ที่
-

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-
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-

-

-
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8.3 แนวทางการพัฒนา : ผลักดันการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

-

-

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
-

-

หน่วย
ดาเนินการ
-
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-

การคานวณร้อยละของโครงการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการจริงX100
จานวนโครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ตัวอย่าง

2*100 = 5.40
3

