แผนการดาเนินงาน
นงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)

จั ดทาโดย งานนโยบายและแผน
องค์ การบริหารส่วนตาบลทรายทอง
อาเภอห้ วยเม็ก จั งหวั ดกาฬสินธุ์

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่ วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง ในคราวประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จานวนเงิน 3,680,400.- บาท รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) นอกจากแผนการดาเนินงานนี้ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการดาเนินงานนี้ได้แสดง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายทอง นี้แล้ว แผนการดาเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสาหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี

บุญทัน บุระพันธ์
(นายบุญทัน บุระพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง
พฤษภาคม 2561

สำรบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

ภาคผนวก
1. สาเนาประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1
2-5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด.01

จานวน
โครงการ
ที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและการประกอบ
อาชีพ
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5
-

100.00
-

556,000
-

100.00
-

รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5

100.00

556,000

100.00

-

-

-

-

รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

-

-

2
7

22.22
77.78

677,000
2,447,400

21.67
78.33

รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

9

100.00

3,124,400

100.00

-

-

รวม
รวมทั้งสิ้น

14

100.00

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานการศึกษา
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
1.6 แผนงานสาธารณสุข
1.7 แผนงานงบกลาง

3,680,400

100.00

หน่วยดาเนินการ

สานักปลัด
กองช่าง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

1

โครงการซ่อมแซม
คันคูลาห้วยสาย
บาตร บ้านทราย
งาม หมู่ที่ 2

2

โครงการขุดลอกลา
ห้วยป่ายางจากนา
นางทองยุ่น สอน
มะลิ – นานาย
สมบัติ ไชยก้ง บ้าน
ทรายเงิน หมู่ที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโครงการ
ซ่อมแซมคันคูลาห้วยสายบาตร บ้านทราย
งาม หมู่ที่ 2 จานวน 9 จุด
จุ ด ที่ 1 จุ ด นานายสุ น ทร อาษาราช
กว้ า ง 6.00 เมตร ลึ ก 1.00 เมตร ยาว
17.00 เ ม ต ร ป ริ ม า ณ ดิ น ถ ม 102.00
ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 2 จุดนานายสมศรี สาเทวิน กว้าง
7.00 เมตร ลึ ก 2.68 เมตร ยาว 10.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 187.60 ลู ก บาศก์
เมตร
จุด ที่ 3 จุด นานายสมจิ ตร ทั บทะมาตร
กว้ า ง 4.00 เมตร ลึ ก 1.87 เมตร ยาว
10.00 เ ม ต ร ป ริ ม า ณ ดิ น ถ ม 74.80
ลูกบาศก์เมตร
จุ ด ที่ 4 จุ ด นานางทองปาน เหล่ า ชั ย
กว้ า ง 5.00 เมตร ลึ ก 1.50 เมตร ยาว
7.00 เ ม ต ร ป ริ ม า ณ ดิ น ถ ม 52.50
ลูกบาศก์เมตร
จุ ด ที่ 5 จุ ด นานายอ๊ อ ด เอกตาแสง
กว้ า ง 6.00 เมตร ลึ ก 2.57 เมตร ยาว
9.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 138.78
ลูกบาศก์เมตร
จุ ด ที่ 6 จุ ด นานายล าพรรณ บุ ญ เรื อ ง
กว้ า ง 6.00 เมตร ลึ ก 1.805 เมตร ยาว
13.00 เ ม ต ร ป ริ ม า ณ ดิ น ถ ม 140.79
ลูกบาศก์เมตร
จุ ด ที่ 7 จุ ด นานายนิ ก ร วิ เ ท่ ห์ กว้ า ง
6.00 เมตร ลึก 1.965 เมตร ยาว 15.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 176.85 ลู ก บาศก์
เมตร
จุ ด ที่ 8 จุ ด นานางอุ ด มพร เอกตาแสง
กว้ าง 6.00 เมตร ลึก 2.725 เมตร ยาว
35.00 เ ม ต ร ป ริ ม า ณ ดิ น ถ ม 572.25
ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 9 จุดนานางทองปาน ชินเกตุ กว้าง
6.00 เมตร ลึ ก 2.80 เมตร ยาว 20.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 336.00 ลู ก บาศก์
เ ม ต ร ร ว ม ป ริ ม า ณ ดิ น ขุ ด 1,781.57
ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลา
ห้วยป่ายางจากนานางทองยุ่น สอนมะลิ –
นานายสมบัติ ไชยก้ง บ้านทรายเงิน หมู่ที่
3 ขนาดความกว้างก้นลาห้วย 1.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร Slope
1 : 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,250.00
ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนิน
การ

หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
งานรับ
2560
ผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบ
.
หลัก

157,400

บ้าน
ทราย
งาม หมู่
ที่ 2

กองช่าง

63,600

บ้าน
ทราย
เงิน หมู่
ที่ 3

กองช่าง

2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก
โครงการ

3

โครงการขุดลอก
ลาห้วยหลุบใหญ่
ไปลาห้วยทราย
จากนานายแอ๋ ภู
คาวงค์ ถึงนา
นายเฮงฮวด
บุญอุดตะ บ้าน
ครองทรัพย์ หมู่
ที่ 4
โครงการขุดลอก
ลาห้วยทราย
บ้านทรายทอง
หมู่ที่ 5 บริเวณ
นานายสมาน
อาษาราช
โครงการ
ซ่อมแซมคันคูลา
ห้วยสายบาตร
ตาบลทรายทอง

4

5

รวม

5 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนิน
การ

หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
งานรับ
2560
ผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบ
.
หลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลา
ห้วยหลุบใหญ่ไปลาห้วยทราย จากนานาย
แอ๋ ภูคาวงค์ ถึงนานายเฮงฮวด บุญอุดตะ
บ้ า นครองทรั พ ย์ หมู่ ที่ 4 ขนาดความ
กว้ า งก้ น ล าห้ ว ย 2.00 เมตร ลึ ก 1.20
เมตร ยาว 325.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,248.00 ลูกบาศก์เมตร

37,200

บ้าน
ครอง
ทรัพย์
หมู่ที่ 4

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลา
ห้วยทรายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 บริเวณ
นานายสมาน อาษาราช ขนาดความกว้าง
ก้นลาห้วย 2.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 500.00 เมตร Slope 1 : 1 ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,920.00 ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมคัน
คู ล าห้ ว ยสายบาตร ต าบลทรายทอง
จานวน 8 จุด
จุดที่ 1 นานางมาลา ภูสีดิน
1.1 กว้าง 20.00 เมตร ลึก 2.85
เมตร ยาว 20.00 เมตร ปริ ม าณดิ น ถม
456.00 ลูกบาศก์เมตร
1.2 กว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.615
เมตร ยาว 14.50 เมตร ปริ ม าณดิ น ถม
93.67 ลูกบาศก์เมตร
1.3 หินภูเขากว้าง 2.00 เมตร ลึก
1.615 เมตร ยาว 14.50 เมตร ปริมาณดิน
ถม 46.83 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 2 นานายสมัย (บ้านบะแต้) กว้า ง
4.00 เมตร ลึ ก 2.383 เมตร ยาว 7.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 66.724 ลู ก บาศก์
เมตร
จุดที่ 3 นานายสุดใจ ทาดัน กว้าง 7.00
เมตร ลึก 2.794 เมตร ยาว 11.00 เมตร
ปริมาณดินถม 215.138 ลูกบาศก์เมตร
จุด ที่ 4 นาครู วร กว้า ง 7.00 เมตร ลึ ก
1.965 เมตร ยาว 7.00 เมตร ปริมาณดิน
ถม ๙๖.๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 5 นานายสาย ชินแสง กว้าง 7.00
เมตร ลึ ก 2.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร
ปริมาณดินถม 105.35 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 6 นานางอรัญญา ชินแสง กว้า ง
7.00 เมตร ลึ ก 2.59 เมตร ยาว 25.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 453.25 ลู ก บาศก์
เมตร
จุ ด ที่ 7 นานางแก้ ว นามวั น ทา กว้ า ง
7.00 เมตร ลึ ก 3.34 เมตร ยาว 20.00
เมตร ปริ ม าณดิ น ถม 467.60 ลู ก บาศก์
เมตร
จุด ที่ 8 นานายไสว ชิ น แสง กว้ า ง 5.00
เมตร ลึ ก 2.34 เมตร ยาว 5.00 เมตร
ปริมาณดินถม 81.90 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80
x 1.00 จานวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีตรัดปากท่อและท้ายท่อ
รวมปริมาณดินถม 2,035.91 ลูกบาศก์
เมตร

55,800

บ้าน
ทราย
ทอง หมู่
ที่ 5

กองช่าง

242,000

ตาบล
ทราย
ทอง

กองช่าง

556,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนิน
การ

หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
งานรับผิด
2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1

โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
เมนระบบประปา
บ้านโนนเตาไห
หมู่ที่ 1
โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
เมนระบบประปา
บ้านหนองแก
หมู่ที่ 6
2 โครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างวางท่อเมนระบบประปา
บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 1 ท่อ PVC
Ø 2” ชั้น 13.5 ยาว 2,575 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างวางท่อเมนระบบประปา
บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ท่อ PVC Ø
2” ชั้น13.5 ยาว 2,657 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ

337,000

โนนเตาไห
หมู่ที่ 1

กองช่าง

340,000

บ้านหนอง
แก หมู่ที่ 6

กองช่าง

2

รวม

677,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด
จากโครงการ

1

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบ้าน
โนนเตาไห
หมู่ที่ 1

2

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ทรายงามไป
คุ้มหนองบัว
บาน หมู่ที่ 2

3

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนน
เตาไห หมู่ที่ 1
- บ้านทราย
เงิน หมู่ที่ 3

4

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ครองทรัพย์
หมู่ที่ 4 บ้านเดชอุดม

5

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ทรายทอง –
หนองจาน
บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 5

6

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
บริเวณนานา
นางทองพูน
โพธิ์ทอง บ้าน
โนนเตาไห
หมู่ที่ 1
โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
บริเวณนานาง
สมบัติ มหา
วงษ์ บ้านโนน
เตาไห หมู่ที่ 1
7 โครงการ

ที่

7

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนิน
การ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 1 ปรับเกรดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ความยาว 277.00 เมตร
ปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
831.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านทรายงาม ไป คุ้มหนองบัวบาน
หมู่ที่ 2 ปรับเกรดผิวจราจร กว้าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 125.00 เมตร ปริมาณพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 625.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนเตาไห หมู่ที่ 1 - บ้านทรายเงิน
หมู่ที่ 3 ปรับเกรดผิวจราจร กว้าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 174.00 เมตร ปริมาณพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 870.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านครองทรัพย์ หมู่ที่ 4 - บ้านเดช
อุดม ปรับเกรดผิวจราจร กว้าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 174.00 เมตร ปริมาณพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 870.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านทรายทอง – หนองจาน บ้าน
ทรายทอง หมู่ที่ 5 ปรับเกรดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ความยาว 118.00 เมตร
ปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
472.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานาง
ทองพูน โพธิ์ทอง บ้านโนนเตาไห
หมู่ที่ 1 ปริมาณงานกว้าง 1.80 เมตร
สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร

500,000

บ้านโนน
เตาไห หมู่
ที่ 1

กองช่าง

361,000

บ้านทราย
งาม หมู่ที่
2

กองช่าง

500,000

บ้านโนน
เตาไห หมู่
ที่ 1

กองช่าง

500,000

บ้านครอง
ทรัพย์
หมู่ที่ 4

กองช่าง

278,000

บ้านทราย
ทอง หมู่ที่
5

กองช่าง

154,200

บ้านโนน
เตาไห หมู่
ที่ 1

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานาง
สมบัติ มหาวงษ์ บ้านโนนเตาไห หมู่ที่
1 บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร
ยาว 4.00 เมตร

154,200

บ้านโนน
เตาไห หมู่
ที่ 1

กองช่าง

2,447,400

แบบ ผด.02

หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
งานรับผิด
2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ภำคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
.......................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายทอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
จานวนเงิน 3,680,400 บาท รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงได้
จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกอบกับคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายบุญทัน บุระพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง

