แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
และงบประมาณ (ผด. ๐๑)
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ (ผด. ๐๒)
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

คำนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ด ำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น หน่ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภู มิ ภ าค รัฐวิ สาหกิจ และหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ างน้ อ ยสามสิ บ วัน และ “ข้ อ 2๗ แผนการ
ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน จึงได้ดำเนินการ
จั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขอนคลานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขอนคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑
๑
๒
๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 0๑) ๕
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 0๒)
6
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(ผด. 0๒/1)
10

ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
*************************************

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒6 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และ ข้อ 2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ง บประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือ ได้รับ แจ้ง แผนงา นและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ภายหลั งจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้จั ด ทำแผนการดำเนิ น งานแล้ ว หากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่ มเติมจากหน่วยงาน
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง งบประมาณเพิ่มเติมหรือหรือ รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยการจัดทำแผนการดำเนิ นงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) เพื่ อให้ ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ด ำเนิ นการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
/๓.ขั้นตอนการ...

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 1

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภู มิ ภ าค รั ฐวิ สาหกิ จและหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
๑.๑ บทนำ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 0๑)
๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 0๒)
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา (แบบ ผด.02/1)

/ขั้นตอนการจัดทำ...
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่ว กัน และต้ อ งปิ ดประกาศไว้อ ย่า ง
น้อยสามสิบวัน
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
/๔. ประโยชน์...

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 3

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขอน
คลานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทำให้การใช้ จ่ายงบประมาณขององค์ก ารบริหารส่วนตำบลขอนคลานเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมิ นผลทำให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 4

(ผด.01)

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน
จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ประทับใจ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

1

7.69

376,200

4.02 สานักงานปลัดฯ

1

7.69

376,200

4.02

1

7.69

100,000

1.07 กองสาธารณสุขฯ

1

7.69

100,000

1.07

11
11

84.62
84.62

8,879,200
8,879,200

94.91
94.91

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข

แผนงานสาธารณสุข
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่ได้มำตรฐำน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี
รวม
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

หน้า 5

(ผด.01)

รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

13

100.00

9,355,400

100.00

หน้า 6

(ผด.02)

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ส.ค

ก.ย

ส.ค

ก.ย

มิ.ย

พ.ค

เม.ย

มี.ค

สำนักงานปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ

376,200 หมู่ที่ 4 ตำบล
ขอนคลาน

พ.ศ. ๒๕63

ม.ค

หน่วย
ดำเนินงาน

ธ.ค

สถานที่
ดำเนินการ

ก.ค

ถมดินปรับภูมิทัศน์หาดราไว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับมา
บ้านราไวเหนือ ม.4 (จุดที่ พักผ่อนและทำกิจกรรมสำหรับ
2)
ครอบครัว

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ก.ค

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค

ลำดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
แผนงานสาธารณสุข

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 100,000 อบต.ขอนคลาน กองสาธารณสุข
ในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 6

มิ.ย

พ.ค

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย

พ.ศ. ๒๕63

มี.ค

หน่วย
ดำเนินงาน

ก.พ

สถานที่
ดำเนินการ

ม.ค

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค

1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค

ลำดับ
ที่

(ผด.02)

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

132,800 หมู่ที่ 4 ตำบล
ขอนคลาน
144,500 หมู่ที่ 4 ตำบล
ขอนคลาน

กองช่าง

6
7

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 7

กองช่าง

กองช่าง

ก.ย

ถนนหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 เมตร
ถนนหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

5

กองช่าง

ส.ค

กองช่าง

ก.ค

221,800 หมู่ที่ 1 ตำบล
ขอนคลาน
163,800 หมู่ที่ 4 ตำบล
ขอนคลาน
520,000 หมู่ที่ 4 ตำบล
ขอนคลาน

มิ.ย

ถนนหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ถนนหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร
ถนนหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.85 เมตร

กองช่าง

พ.ค

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย

235,300 หมู่ที่ 2 ตำบล
ขอนคลาน
503,000 หมู่ที่ 2 ตำบล
ขอนคลาน

พ.ศ. ๒๕63

มี.ค

ถนนหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.70 เมตร
ถนนหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

4

หน่วย
ดำเนินงาน

ก.พ

บุกเบิกถนนหินผุสายกุโบร์
บ้านราไวใต้ ม.2
บุกเบิกถนนหินผุสายบ้าน
นางละอาย จุนณศักดิ์ศรี
หมู่ที่ 4
บุกเบิกถนนหินผุสายบ้าน
นายจรัญ หมีนหา หมู่ที่ 1
บุกเบิกถนนหินผุสายบ้าน
นายชอบ คลังข้อง หมู่ที่ 4
บุกเบิกถนนหินผุสายบ้าน
นายหนอด นวนดำ-นาย
สัญญา ทองกัน ม. 4
บุกเบิกถนนหินผุสายหาดรา
ไว (ซอย 3) หมู่ที่ 4
บุกเบิกถนนหินผุสายหาดรา
ไว (ซอย 5) หมู่ที่ 4

3

สถานที่
ดำเนินการ

ม.ค

1
2

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค

ลำดับ
ที่

(ผด.02)

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

8

บุกเบิกถนนหินผุสายหาดรา
ไว (ซอย 6) หมู่ที่ 4
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองถั่ว (ช่วงที่
2) หมู่ที่ 1 บ้านขอนคลาน
ตะวันออก
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองถั่ว (ช่วงที่
2) หมู่ที่ 3 บ้านขอนคลาน
ตะวันตก
11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ครูชาลี หมู่ที่ 4 บ้านราไว
เหนือ

ถนนหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 116,000 หมู่ที่ 4 ตำบล
ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร
ขอนคลาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 2,174,000 หมู่ที่ 1 ตำบล
ยาว 621 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ขอนคลาน
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,484 ตารางเมตร

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 2,244,000 หมู่ที่ 3 ตำบล
ยาว 641 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ขอนคลาน
มีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 2,564 ตารางเมตร

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตจร 2,424,000 หมู่ที่ 4 ตำบล
ยาว 539 เมตจร หนา 0.15 เมตร
ขอนคลาน
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า 2,695 ตาราง
เมตร

กองช่าง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 8

กองช่าง

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย

พ.ค

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย

พ.ศ. ๒๕63

มี.ค

หน่วย
ดำเนินงาน

ก.พ

สถานที่
ดำเนินการ

ม.ค

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค

ลำดับ
ที่

(ผด.02)

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 9

(ผด.02/1)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.1 แผนงานสาธารณสุข

๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

หน้า 10

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย

พ.ค

เม.ย

มี.ค

ก.พ

พ.ศ. ๒๕64

ม.ค

สถานที่
ดำเนินการ
รถเข็นฉุกเฉินแบบปรับนั่ง - รถเข็นฉุกเฉินแบบปรับนั่ง – นอน ขนาด 53,500.00 อบต.ขอนคลาน กองสาธารณสุขและ
นอน
กว้างไม่น้อยกว่า 50 cm สูงไม่น้อยกว่า
สิ่งแวดล้อม
60 cm ยาวไม่น้อยกว่า 190 cm รับ
น้ำหนักได้ 320 กิโลกรัม น้ำหนักรวม
รถ 43 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์)

ธ.ค

รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. ๒๕63

พ.ย

ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต.ค

ที่

งบประมาณ
(บาท)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
……………………………………………….
ด้ วยองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลขอนคลาน ได้ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลขอนคลาน โดยผ่ านการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นั้น
อาศั ยอำนาจตามความข้ อ 26(2) แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยการจั ด ทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขอนคลาน จึ ง อนุ มั ติ แ ละประกาศให้ ใ ช้ แ ผนการดำเนิ น งาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ตามท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

( นายโชติ ดำอ่อน )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

