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สวนที่ 1
1. บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 26 และขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป6งบประมาณนั้น
องคการบริห ารสวนจั งหวัด ป8 ตตานี จึ งไดจั ดทํ าแผนการดํ าเนิ น งาน ประจํ าป6 งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป=นเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนควบคุม
การดําเนินงานใหเป=นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป=นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ของผูบริหารทองถิ่นในป6ตอ ๆ ไป
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเป=นเครื่องมือในการบริหารงาน
2.2 เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเป=นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในป6งบประมาณ
2.4 เพื่อใหการดําเนินงานในป6งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
2.5 เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางาน
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้น ตอนที่ 3.1 การเก็บ รวบรวมข& อมูล คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทํ าแผนพั ฒ นา
ทองถิ่ นรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาโดยโครงการ/กิจ กรรมการพั ฒ นา ที่ บ รรจุในแผนการดําเนิน งาน
มีที่มาจาก
3.1.1 งบประมาณรายจายประจํ า ป6 ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น (รวมทั้ งเงิ น
อุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.1.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี)
3.1.3 โครงการ/กิ จกรรมการพั ฒ นาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภ าค หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็น
วาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 3.2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาทองถิ่ น จั ด ทํ ารางแผนการดํ าเนิ น งาน โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3.3 การประกาศใช&แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น พิ จ ารณารางแผนการดํ าเนิน งาน แลวเสนอผูบริห ารทองถิ่ น
ประกาศเป=นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปGดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปGดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
4.1 ทํ าใหการปฏิ บั ติ งานตามแผนพั ฒ นาขององคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด มี ค วามชั ด เจน
มากยิ่งขึ้น
4.2 ทํ า ใหมี ค วามสะดวกในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององคการบริ ห าร
สวนจังหวัด
4.3 ทํ าใหทราบถึ งรายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรม ที่ ดํ าเนิ น การจริ ง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
4.4 ทําใหสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 สามารถใชเป=นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานตอ ๆ ไป
******************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด
-

-

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

-

-

-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.10 แผนงานการเกษตร
2.11 แผนงานการพาณิชย์
2.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด
63,628,000
63,628,000

99.92
99.92

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

7
7

-

-

87.50
87.50

4

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.10 แผนงานการเกษตร
3.11 แผนงานการพาณิชย์
3.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

-

-

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

-

-

-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
4. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะ
ควำมยำกจน
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานการศึกษา
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.10 แผนงานการเกษตร
4.11 แผนงานการพาณิชย์
4.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

50,000
-

0.08
-

50,000

0.08

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

1
1

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

12.50
12.50

หน่วยงำนดำเนินกำร

-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานสาธารณสุข
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.10 แผนงานการเกษตร
5.11 แผนงานการพาณิชย์
5.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

-

-

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

-

-

-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคง
และเสริมสร้ำงสันติสุข
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.10 แผนงานการเกษตร
6.11 แผนงานการพาณิชย์
6.12 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

63,678,000

100.00

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

8

-

-

100.00
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 (เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน
2.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเสริมผิวจราจร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ปน.ถ1-0082 แยกทาง
1.50 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง
หลวงหมายเลข 4061 6,077 ม.
บ.บ่อม่วง อ.มายอ
จ.ปัตตานี
2 โครงการเสริมผิวจราจร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ปน ถ1 - 0023
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม.
บ.พงสะตา-บ.ตะโล๊ะ
ระยะทาง 1,600 ม.
ต.ยะรัง อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
3 โครงการเสริมผิวจราจร
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ปน ถ1-0025
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 3,260 ม.
บ.กระเสาะ-บ.กูวิง
อ.มายอ จ.ปัตตานี

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.มายอ

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

4,843,000

อ.ยะรัง

กองช่าง

7,500,000

อ.มายอ

กองช่าง

งบประมำณ
(บำท)
16,690,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0076
บ.บุเกะกุง-บ.เขาวัง
อ.มายอ จ.ปัตตานี
5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
สาย ปน.ถ1-0092
แยกทางหลวงหมายเลข
4082-บ.จาเราะบองอ
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
6 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย
ปน ถ1-0048 รอบเมืองโบราณ
ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
7 โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนสาย ปน ถ.1-0078
สาย บ.โสร่ง ต.เขาตูม - อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี - บ.ตลาดเก่า อ.เมือง
จ.ยะลา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 3,550 ม.

12,910,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.มายอ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
ระยะทาง 1,130 ม.

5,802,000

อ.ยะรัง

กองช่าง

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 1,645 ม.

5,793,000

อ.ยะรัง

กองช่าง

10,090,000

อ.ยะรัง

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม.
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 4,044 ม.

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63,628,000
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 (เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน
4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการน้าคือชีวิต :
- จัดหาที่ดินว่างเปล่าท้าแปลงเกษตร
ศาสตร์พระราชาสู่
ผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้า
แปลงเกษตรผสมผสาน
ให้ได้ใช้ประโยชน์
ประชารัฐ
- ส่งเสริมการท้างานบูรณาการร่วมกับ
ภาครัฐกับภาคประชาชน
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.แม่ลาน

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองแผนฯ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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
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