
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

เรื่อง   การใช้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  
............................................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว ้             
อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

  ในการนี ้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60 

 
 

 

(นายอิทธิกร   ต่วนปูเตะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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ส่วนที่  1  บทนํา 
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บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนา และแผนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมท้ังวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุ                 
ประสงค์ตามโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะประจําปีงบประมาณนั้น  และเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําให้แนวทางในการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ           
มากข้ึน มีการประสาน และ บูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ            
ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีงบประมาณ             
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาของ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  หมวด 5 ข้อ 26 และ               
ข้อ 27  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองจัดทําแผนดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอนต่อไปนี ้

ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                   
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง ส ่วนท้องถ่ิน แล ้วจัดทําร ่างแผนการดําเนินงาน                    
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร              
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

  ข้อ 27 แผนดําเนินงานไห้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศ              
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีต้อง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน ดังนี ้ 
1. เป็นแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และมีลักษณะเป็นการ

ดําเนินการ (Action Plan)  
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจนและ

ดําเนินงานจริง  
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร              

ส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น 
  2. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืนและการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ มีความชัดเจนในการปฏิบตัิมากข้ึน 
  3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

 
จากข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีได้กล่าวมาแล้วสามารถนํามาเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้

 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                   
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

หน่วยงานอื�น 

จดัทาํร่างแผนปฏิบติัการ 

เสนอร่างแผนปฏิบติัการ 

พิจารณาร่างแผนปฏิบติั

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

ผูบ้ริหารทอ้งถินใหค้วาม

เห็นชอบเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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เค้าโครงแผนการดําเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วนด้วยกัน  คือ 

 ส่วนท่ี  1   บทนํา 
1.1 บทนํา 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

  
 ส่วนท่ี  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

2.1 สรุปงบหน้าแผนการดําเนินการ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยจูซา  หมู่ที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง  กว้าง  4.00  เมตร   430,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง �

ยาว  190.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  1.00  เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าง  760  ตร.ม.  
วางท่อระบายน้ํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  
จํานวน  12  ท่อน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร
จํานวน  7  ท่อน  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหะยีสาเมาะ    ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง  กว้าง  4.00  เมตร  115,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง �

หมู่ที่ 3 ยาว  90.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าง  360  ตร.ม.  
วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร
จํานวน  6  ท่อน  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)

8

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผด. 02

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ
พ.ศ.2561พ.ศ.2560

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 บุกเบิกถนนลูกรัง  ซอยบือแน  หมู่ที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง  กว้าง  5.00  เมตร  1,120,000 หมู่ที่ 2 ก่องช่าง �

ยาว  550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.80  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,750  ตร.ม.
วางท่อระบายน้ํา  จํานวน  3  จุด  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)

4 ปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 1 วางท่อเมนประปา พีวีซี  ความยาวรวม  2,596  เมตร 391,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง �

พร้อมสารเคมีระบบกรองน้ําผิวดิน  (รายละเอียดตามที่
อบต.กําหนด)

2,056,000

9
รวม  4  โครงการ

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับภาคประชาชน 10,000 หมู่ 1-3 สนง.ปลัด �

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคราชการในตําบล

2 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 30,000 หมู่ 1-3 สนง.ปลัด �

3 ส่งเสริมอาชีพประกอบขนม - อาหาร ฝึกอบรมการประกอบขนม - อาหาร 30,000 หมู่ที่ 1-3 สนง.ปลัด �

4 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 300,000 หมู่ที่ 1-3 สนง.ปลัด �

ศักยภาพกลุ่มสตรี พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

370,000

10
รวม  4  โครงการ

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ อบรมให้ความรู้การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 30,000 หมู่ 1-3 สนง.ปลัด �

 

30,000

11
รวม  1  โครงการ

2.2  แผนงานการเกษตร

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



10



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา จัดแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน 20,000 รร.บ้านเกาะเปาะ สนง.ปลัด �

เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเกาะเปาะ
2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 80,000 รร.บ้านเกาะเปาะ สนง.ปลัด �

เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกัน รร.บ้านใหม่พัฒนวิทย์
3 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 10,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด �

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ เด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดซื้อวัสดุรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 51,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด �

สถานศึกษา อบต.เกาะเปาะ
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 148,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด � � � � � � � � � � � �

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ)

6 อาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 746,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.ปลัด � �

2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 อบต.เกาะเปาะ
รร.บ้านเกาะเปาะ
รร.บ้านใหม่พัฒนวิทย์

12

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 3.1  แผนงานการศึกษา



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1,440,000 รร.บ้านเกาะเปาะ สนง.ปลัด � �

2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 รร.บ้านใหม่พัฒนวิทย์

2,495,000

13
รวม  7  โครงการ

 3.1  แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 100,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

2 ค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรรมสันทนาการ อบรมและดูงาน 100,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

3 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน อบรมให้ความรู้ 30,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

กลุ่มเสี่ยง
4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีควัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

จากโรคพิษสุนัขบ้า

5 อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้ 30,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

6 อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

290,000

14
รวม  6  โครงการ

พ.ศ.2561
 3.2  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ.2560



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร อบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร 20,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

2 อบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการ อบรมให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 40,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

และการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

3 อบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชน อบรมให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน 10,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ขั้นพื้นฐาน

70,000

15
รวม  3  โครงการ

พ.ศ.2561พ.ศ.2560

รวม  3  โครงการ

 3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ศ.2561
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 150,000 อบต.เกาะเปาะ ����

ประจําปี 2561

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา จัดกิจกรรมต่างๆ และซื้อสิ่งของต่างๆ 30,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

และประเพณีต่างๆ เพื่อใช้ในวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ

3 ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ด้านต่างๆ

4 ประกวดและแข่งขันว่าวประจําปี จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันว่าว 15,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ต่างๆ 

5 เมาลิดสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพิธีเพื่อรําลึก 60,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ถึงท่านนาบีมูฮัมหมัด
6 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดกิจกรรมเชิดชูผู้สุงอายุ และ 100,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

7 ส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน จัดกิจกรรมเพื่อทํากิจกรรมทางศาสนา 100,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

ร่วมกัน
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โครงการ
พ.ศ.2560

 3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และ 70,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม

9 อนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และ 100,000 นอกพื้นที่ สนง.ปลัด ����

ฟื้นฟูมรดกของท้องถิ่น ตําบลเกาะเปาะ

10 อาซูรอสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน 50,000 อบต.เกาะเปาะ สนง.ปลัด ����

695,000

17
รวม  10  โครงการ

 3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและ 40,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ภูมิทัศน์โดยรอบภายในตําบล เกาะเปาะ

40,000
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โครงการ
พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รวม  1  โครงการ

แบบ ผด. 02

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4.1  แผนงานบริหารหารงานทั่วไป

พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ธนาคารขยะ จัดอบรมให้ความรู้ และจัดตั้ง 30,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ธนาคารขยะ เกาะเปาะ

30,000
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รวม  1  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

 4.2  แผนงานสาธารณสุข

พื้นที่
พ.ศ.2560

หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2561

 4.3  แผนงานเคหะและชุมชน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อบรมให้ความรู้การลดและคัดแยก 20,000 หมู่ที่ 1 -3 สํานักปลัด ����

ขยะมูลฝอย

2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 30,000 หมู่ที่ 1 -3 สํานักปลัด ����

ในการจัดการขยะมูลฝอย

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 10,000 หมู่ที่ 1 -3 สํานักปลัด ����

ปลอดโฟม

60,000
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ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รวม  3  โครงการ

 4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ



ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย จัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสองข้างทาง 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

พัฒนาสองข้างทาง ภายในตําบลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เกาะเปาะ

2 วันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับส่วนราชการ 15,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ในตําบลและภาคประชาชน เกาะเปาะ

35,000
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ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม  2  โครงการ

โครงการ

 4.5  แผนงานการเกษตร

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



1 กําจัดผักตบชวาและวัชพืช จัดกิจกรรมกําจัดผักตบชวา 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ในแหล่งน้ํา และวัชพืชต่างๆ เกาะเปาะ

20,000
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รวม  1  โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดส่งนักกีฬา / บุคคลเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม/บุคคล 30,000 หมู่ที่ 1 - 3 สนง.ปลัด ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

กิจกรรมหรือแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันมในรายการต่างๆ
ในรายการต่างๆ

2 ก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่ 2 ถมดินลูกรังปรับระดับงานกีฬา 340,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง ����

หนาเฉลี่ย  0.40  เมตร  พื้นที่
ไม่น้อยกว่า  1,900  ตร.ม.
(รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด)

3 ปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที่ 1 ก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 3.00  เมตร 880,000 ����

ยาว  128.00  เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

1,250,000
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รวม  3  โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

โครงการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5.  ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



20



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด จัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด และ 35,000 อบต. สนง.ปลัด ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

จัดนิทรรศการต่างๆ จัดนิทรรศต่างๆ ตามโอกาสสําคัญๆ เกาะเปาะ

2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กิจกรรมแสดงนิทรรศการธงชาติไทย 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ธงชาติไทย เกาะเปาะ

3 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน จัดกิจกรรม แสดงความจงรักภักดีต่อ 15,000 อบต. สนง.ปลัด ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกาะเปาะ

4 จัดทําแผนที่ภาษี จัดทําแผนที่ภาษีตําบลเกาะเปาะ 100,000 อบต. สนง.ปลัด ����

(รายละอียดตามที่ อบต.กําหนด) เกาะเปาะ

5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหาร จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของ 15,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ส่วนตําบลเกาะเปาะ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เกาะเปาะ
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

พ.ศ.2561
โครงการ

พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี 10,000 อบต. สนง.ปลัด ����

วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2561 เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เกาะเปาะ

7 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ เกาะเปาะ

8 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม อบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เกาะเปาะ
ประโยชน์สุขของประชาชน

9 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม 300,000 นอกพื้นที่ สนง.ปลัด ����

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พนักงานส่วนตําบล  และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
อบต.เกาะเปาะ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต.เกาะเปาะ

10 อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 20,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ข้อมูลข่าวสาร เกาะเปาะ

555,000
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 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รวม  10  โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้องประชาชน จัดประชุมประชาคม  ภาครัฐ ภาคประชาชน 100,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน เกาะเปาะ

2 จัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ 100,000 อบต. สนง.ปลัด ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

เกาะเปาะ

3 จัดเวทีประชาคม จัดประชุมประชาคม  30,000 อบต. สนง.ปลัด ����

เกาะเปาะ

230,000
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รวม  3  โครงการ

โครงการ
พ.ศ.2560

 6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
พ.ศ.2561

 6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างโรงจอดรพ (หลัง อบต.) กว้าง  6.50  เมตร  ยาว  10.00  เมตร 255,000 อบต. สนง.ปลัด ����

(รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด) เกาะเปาะ

255,000
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รวม  1  โครงการ

โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม 50,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกาะเปาะ

2 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบรม อาสาสมัครป้องกันภัย 100,000 อบต. สนง.ปลัด ����

ฝ่ายพลเรือน  จนท.ป้องกันและ เกาะเปาะ

บรรเทาสาธารณภัย

150,000
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบรหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

โครงการ
พ.ศ.2560

7.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
 7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รวม  2  โครงการ



ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน  2  ตัว 5,800        อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

2 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อเก้าอี้ละหมาดสําหรับคนพิการ  65,000      อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

จํานวน  10  ตัว

3 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 33,000      อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด
ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน 
 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

4 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อโต๊ะนั่งพัก  จํานวน  2  ตัว 31,000      ����

5 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ 16,000      ����

4 ที่นั่ง 1.40  เมตร  จํานวน  2  ตัว
6 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อโทรศัพท์มือถือ  จํานวน  1  เครื่อง 13,000      ����

7 ครุภัณฑ์สํานักงาน ซื้อโพเดี้ยม  จํานวน  2  ตัว 20,000      ����

183,800   
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รวม  7  โครงการ

รายละเอียดครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
          แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซื้อเต้นท์ ขนาด 3 x 3  เมตร  20,000      อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

20,000     

30
รวม  1  โครงการ

2.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
          แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์กีฬา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 230,000    อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

จํานวน  10  ชิ้น  

230,000   

31
รวม  1  โครงการ

3.  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
          แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  3,300        อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

จํานวน  1  เครื่อง  
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า  4,500        อบต.เกาะเปาะ สํานักปลัด ����

จํานวน  1  เครื่อง  

7,800       
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รวม  2  โครงการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
          แผนงานบริหารทั่วไป



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ หน่วย
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4 6.45 2,056,000    23.82 กองช่าง

รวม 4 6.45 2,056,000    23.82
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 6.45 370,000       4.29 สนง.ปลัด
     2.2  แผนงานการเกษตร 1 1.61 30,000         0.35 สนง.ปลัด

รวม 5 8.06 400,000       4.60
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ
     3.1  แผนงานการศึกษา 7 11.29 2,495,000    28.91 สนง.ปลัด
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 6 9.67 290000 3.36 สนง.ปลัด
     3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.84 70,000         0.81 สนง.ปลัด
     3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 16.13 695,000       8.05 สนง.ปลัด

รวม 26 41.94 3,550,000    41.13

6

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ หน่วย
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ดําเนินการ

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     4.1  แผนงานบริหารหารงานทั่วไป 1 1.61 40,000         0.46 สนง.ปลัด
     4.2  แผนงานสาธารณสุข 1 1.61 30,000         0.35 สนง.ปลัด
     4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.84 60,000         0.70 สนง.ปลัด
     4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.22 35,000         0.41 สนง.ปลัด
     4.5  แผนงานการเกษตร 1 1.61 20,000         0.23 สนง.ปลัด

รวม 8 12.90 185,000       2.14
5.  ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.84 1,250,000    14.48 สนง.ปลัด

รวม 3 4.84 1,250,000    14.48
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 16.13 555,000       6.43 สนง.ปลัด
     6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 3 4.84 230,000       2.66 สนง.ปลัด
     6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.61 255,000       2.95 สนง.ปลัด

รวม 14 22.58 1,040,000    12.05
7.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
     7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.23 150,000       1.74 สนง.ปลัด

รวม 2 3.23 150,000       1.74
รวมทั้งสิ้น 62 100 8,631,000    100

7

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
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