ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู
ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างทางความคิด สร้างเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียง ภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม
ข. พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นตัวตั้ง
2. ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกระดับ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในตําบลควนรูยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นําชุมชนตลอดจนเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง
1. ให้มีห้องสมุด และอินเตอร์เน็ตประจําชุมชน
2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก หรือก่อนประถมศึกษา
3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตําบล
4. พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
5. สนับสนุนความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารเด็ก
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวิทยากรของชุมชน
8. สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมอย่างยั่งยืน
9. จัดตั้งกองทุนการศึกษา
10. สนับสนุนการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
11. ประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์ หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะในชุมชน
3. ลดมลภาวะของชุมชน
4. ปลูกป่าชุมชน
5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อขยายผลสู่ครัวเรือน
6. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ
7. จัดซื้อที่ดินเพื่อสิ่งสาธารณะประโยชน์
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
1. ส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการจัดการข้าวอย่างครบวงจร
3. สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลควนรู/สภาองค์กรชุมชนตําบลควนรู
4. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและตําบล
5. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
6. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
7. จัดทําแปลงนาสาธิตการทํานาอินทรีย์/ 1 ไร่ 1 แสน
8. ศึกษาและดําเนินการจัดตั้งตลาดชุมชน
9. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
10. ส่งเสริมอาชีพผลิตยางพารา
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. จัดระเบียบแหล่งบันเทิง
2. ถักทอ (เชื่อมโยง) เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนกิจกรรมของสายตรวจประจําตําบล / ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
4. สนับสนุนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5. ให้ความรู้แก่ชุมชนด้วยหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1. จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( หรือธรรมศึกษา) และส่งเสริมการเรียนปริยัติของพระภิกษุสามเณร
2. อบรมเยาวชน และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
3. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน
4. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สนับสนุนคนดีศรีควนรู
7. อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี 12 เดือน
8. ส่งเสริมการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียนโดยครูพระ



พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
1. สนับสนุนกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
2. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
3. สนับสนุน เยาวชนรักษ์ถิ่น
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
1. ก่อสร้างลานกีฬาประจําชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาประจําตําบล
3. เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ( ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง)
4. กองทุนพัฒนากีฬาประจําตําบลและหมู่บ้าน
5. พัฒนาศักยภาพ อสม.
6. สร้างเสริมสุขภาพอนามัย
7. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
8. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงการคมนาคม
2. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ําให้ครอบคลุมเพียงพอ กับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
1. อบต.สัญจร
2. โรงเรียนประชาธิปไตย
3. พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล
5. การบริหารจัดการตําบลโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและตําบลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
7. รองรับนโยบาย อบจ. สส. รัฐบาล
8. สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนรูควนรู ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558)
ตามกระบวนการที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558)


ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างครบ
ครันและต่อเนื่อง

จํานวน
36

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริม
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

2558
งบประมาณ
จํานวน
4,486,500.00
31

2559
งบประมาณ
จํานวน
4,526,500.00
28

2560
งบประมาณ
4,326,500.00

14

670,000.00

20

1,260,000.00

8

450,000.00

11

430,000.00

15

640,000.00

8

380,000.00

12

830,000.00

15

950,000.00

9

600,000.00

16

600,000.00

14

650,000.00

12

420,000.00

21

8,773,200.00

22

8,653,200.00

17

8,543,200.00

ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬา
นันทนาการ และสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย

16

1,480,000.00

20

1,590,000.00

13

980,000.00

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7

6,630,000.00

9

1,035,000.00

98

35,110,000.00

การบริหารจัดการตําบลแบบ
มีส่วนร่วม

23

18,185,800.00

23

14,414,800.00

12

10,554,800.00

รวม

156

42,085,500.00

169

33,719,500.00

205

61,364,500.00

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการการจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอส์และ…
2560
2559
2558

เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง
0.00

10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 18,904,806.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
รวม

23
5
1
6
9
12

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
4,405,606.80
480,000.00
50,000.00
415,000.00
320,000.00
9,405,400.00

6
5
8
75

695,000.00
1,860,000.00
1,273,800.00
18,904,806.80

โครงการ

9

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
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งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง
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ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
60,000.00 1.เพื่อเปิดกว้าง
ทางการเรียนรู้ให้แก่
เด็ก
2.สานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้ปกครอง
22,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผสู้ อนและเพิ่ม
ทักษะการสอน

ผลผลิต

1 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
ควนรู

2 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
3 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกค่าย ม.8 ต.ควนรู

เงินรายได้

4 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.

เงินรายได้

5 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
6 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
7 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
8 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
9 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการจัดซื้อตู้เสื้อผ้า
สําหรับเก็บชุดการแสดง ฯ

เงินรายได้

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อน

เงินรายได้

โครงการจัดซื้อตู้อเนก
ประสงค์โฟเมก้า

เงินรายได้

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเปิดทึบ

เงินรายได้

12,000.00 เพื่อเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบ

กว้าง 0.90 เมตร ยาว
0.45 เมตร สูง 1.85
เมตร

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ระดับ 3-6

เงินรายได้

10,000.00 เพื่อใช้ในกิจการของ
ศพด.

กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 2 เมตร

8,000.00 เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกค่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นอกทั้ง 3 แห่ง ได้รับ
การจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่
ครูผสู้ อนทั้ง 11 คน
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ทักษะการสอน
สนับสนุนเป็นค่าไฟฟ้า
ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกค่ายให้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
ค่าย ม.8 ต.ควนรู
จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
3 แห่ง

300,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
อบต.ควนรู ให้อยู่ใน
สภาพปกติ
7,000.00 เพื่อเก็บชุดการแสดง กว้าง 0.55 เมตร
และชุดบัณฑิตน้อย ฯ ยาว 1.80 เมตร สูง
2 เมตร
10,000.00 เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่าง
ๆ ให้เป็นระเบียบ

กว้าง 0.41 เมตร ยาว
1.49 เมตร สูง 1.75
เมตร

6,000.00 เพื่อเก็บจาน ช้อนและ กว้าง 1 เมตร ยาว
อื่น ๆ
0.55 เมตร สูง 0.80
เมตร

;
ที่

ยุทธศาสตร์

10 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างครบ
ครันและต่อเนื่อง

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ เงินรายได้
โครงการ

แอล อี ดี (LED)

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

10,000.00 เพื่อใช้ในกิจการ
ของ ศพด

ผลผลิต

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED) ขนาด 32
นิ้ว

11 ส่งเสริมการศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน
และพัฒนาการเรียนรู้ ศพด.บ้าน ลูกรัก ม.7
อย่างครบครันและ
ต.ควนรู
ต่อเนื่อง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

420,000.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
สนับสนุนอาหาร
อาหารกลางวันให้แก่ กลางวันให้แก่เด็ก
เด็กเล็ก ศพด.บ้านลูก ทั้ง 75 คน
รัก

12 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
13 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
14 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
15 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
16 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
17 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
18 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
19 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
20 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการอาหารกลางวัน
ศพด. บ้านโคกค่าย ม.8
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารกลางวัน
ศพด.วัดไทรใหญ่ ม.5
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
ค่าย ม.8 ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ม.4
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านไสท้อน ม.9
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารเสริม (นม)
ศพด.บ้านลูกรัก ม.7
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารเสริม (นม)
ศพด. บ้านโคกค่าย ม.8
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารเสริม (นม)
ศพด.วัดไทรใหญ่ ม.5
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
ค่าย ม.8 ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

263,200.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็ก ศพด.บ้าน
โคกค่าย
341,600.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กเล็ก ศพด.วัดไทร
ใหญ่
600,000.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านโคกค่าย
460,000.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดไทรใหญ่
220,000.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านไสท้อน
160,189.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.
บ้านลูกรัก
92,120.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.
บ้านโคกค่าย
119,560.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.
วัดไทรใหญ่
931,000.00 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้าน
โคกค่าย

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ทั้ง 47 คน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ทั้ง 61 คน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ทั้ง 148 คน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ทั้ง 112 คน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก ทั้ง
51 คน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง 75
คน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง
47 คน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง
61 คน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง
148 คน

<
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

21 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
22 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
23 ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและ
ต่อเนื่อง
24 อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ม.4
ต.ควนรู

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
199,907.20 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
83,030.60 เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านไสท้อน
70,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กได้มีที่
นอนที่เหมาะสม

โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านไสท้อน ม.9
ต.ควนรู

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการจัดซื้อที่นอนเด็ก
เล็ก

เงินรายได้

โครงการควบคุมไฟป่า

เงินรายได้

10,000.00 เพื่อให้อาสาสมัครมี
ความรู้และทักษะใน
การควบคุมไฟป่า

25 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
และ บําบัดน้ําเสียจากบ่อ
ขยะ อบต.ควนรู ม.1 ต.
ควนรู

เงินรายได้

26 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
ควนรู ม.6 ต.ควนรู

เงินรายได้

250,000.00 เพื่อรองรับขยะเพิ่ม
มากขึ้นและให้มีระบบ
การจัดการขยะ
บําบัดน้ําเสีย อย่างถูก
วิธี ปลอดมลพิษ
100,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้ความรู้แก่
เกษตรกร

27 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติ

เงินรายได้

28 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกไผ่ลดภาวะ
โลกร้อน

เงินรายได้

29 พัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน

โครงการสนับสนุนกองทุน
สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1
บาท ต.ควนรู

เงินรายได้

100,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความ
หวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติ
20,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเชียว
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนเพิ่มขึ้น
50,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของกองทุนสัจจะลด
รายจ่ายวันละ 1 บาท
ต.ควนรู

ผลผลิต
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง
112 คน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็ก ทั้ง 51
คน
ความยาว 42 นิ้ว
กว้าง 30 นิ้ว หนา 2
นิ้ว
1.จัดการฝึกอบรม
ให้แก่อาสาสามัคร
จํานวน 100 คน
2.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเฝ้าระวัง
จํานวน 1 ครั้ง
จ้างเหมาปรับปรุงบ่อ
ขยะ คัดแยก ผังกลบ
และบําบัดน้ําเสียจาก
บ่อขยะจํานวน 1
แห่ง
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลควนรู ม.6 ต.
ควนรูจํานวน 1 แห่ง
จัดหาพันธุ์ปลาปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
จํานวน 3 แห่ง (ม.4 ,
ม.6 ,ม.7 ต.ควนรู)
จัดหาพันธุ์ไผ่ให้
หมู่บ้านและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน
จํานวน 200 ต้น
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กองทุนสัจจะลด
รายจ่ายวันละ 1 บาท
ต.ควนรู จํานวน 1
กองทุน

=>
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

30 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
31 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการสนับสนุนสาย
ตรวจตําบลควนรู ม.4
ต.ควนรู
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

32 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาหน่วย
บริการในเครือข่ายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เงินรายได้

33 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เงินรายได้

34 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการจัดซื้อเตียงรถเข็น
พยาบาลแบบปรับ-ถอดได้
ระบบล็อคเตียงแบบเข็น
ขึ้นลงได้
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เงินรายได้

35 ตําบลควนรูน่าอยู่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เงินรายได้

เงินรายได้

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
20,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของสายตรวจตําบล
ควนรู
60,000.00 เพื่อให้ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน มีทักษะและ
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
10,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย

ผลผลิต
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สถานีตํารวจภูธร
รัตภูมิ
จัดฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จํานวน 88 คน

ฝึกอบรมซ้อมแผน
เผชิญเหตุและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย จํานวน 11
คน
250,000.00 เพื่อส่งเสริมขวัญและ สนับสนุนค่าตอบแทน
กําลังใจของ
ในการปฏิบัติงานให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายพลเรือน จํานวน
88 คน
55,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ขนาด กว้าง 54 ซม.
ทํางานของหน่วยกู้ชีพ ยาว 190 ซม. สูง
กู้ภัยตําบลควนรู
85 ซม.
20,000.00 เพื่อปลุกจิตสํานึกและ รณรงค์ป้องกัน
สร้างมาตรการความ อุบัติเหตุและจัดทําสื่อ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน
10,000.00 เพื่อส่งเสริมและสืบ สนับสนุนงบประมาณ
ทอดพระพุทธศาสนา ให้แก่ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา วัน
อาทิตย์ (วัดใหม่ทุ่งคา)
จํานวน 1 แห่ง

36 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เงินรายได้

37 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการ
สอนแก่พระภิกษุ สามเณร

เงินรายได้

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
สนับสนุนงบประมาณ
จัดการเรียนการสอน ให้แก่วัดไสท้อน ม.9
แก่พระภิกษุ สามเณร ต.ควนรูจํานวน 1
แห่ง

38 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรมและ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน

เงินรายได้

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
สนับสนุนงบประมาณ
เยาวชนเข้าถึง
ให้แก่วัดใหม่ทุ่งคา
หลักธรรมคําสอนทาง จํานวน 1 แห่ง
พระพุทธศาสนา

==

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
วัตถุ
แหล่งที่มา
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ประสงค์
เงินรายได้ 100,000.00 เพื่อถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
ให้แก่ประชาชนใน
ตําบลได้ศึกษาและ
เรียนรู้ และร่วมสืบ
ทอดไม่ให้สญ
ู หาย

39 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดงานมหกรรม
ภูมิปัญญาชุมชนคนควนรู

40 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
41 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
42 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการรดน้ําขอพร
ผู้สูงอายุ

เงินรายได้

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเข้าพรรษา

เงินรายได้

โครงการจัดงานราชพิธีรัฐ
พิธีและจัดงานประเพณี

เงินรายได้

43 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการประเพณีชักพระ
อําเภอรัตภูมิ

เงินรายได้

44 เชิดชูภูมิปัญญา
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการประเพณีลอย
กระทง

เงินรายได้

45 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
46 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

เงินรายได้

โครงการสายใยรัก
ครอบครัว

เงินรายได้

47 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
ค่าย ม.8 ควนรู

เงินรายได้

48 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ม.5
ต.ควนรู

เงินรายได้

ผลผลิต

1.แสดงนิทรรศการ
และการออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2.จัดแสดงภูมิปัญญา
และการละเล่นพื้นบ้าน
70,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร
กตัญญูกตเวที
ผู้สูงอายุ จํานวน
200 คน
40,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมหล่อ
ประชาชนเข้าร่วม
เทียนพรรษา ตักบาตร กิจกรรมอย่างน้อย
เทโว
200 คน
10,000.00 เพื่อแสดงออกถึงความ สนับสนุนงบประมาณ
จงรักภักดีและสืบทอด ให้แก่ที่ทําการปกครอง
ขนบธรรมเนียม
อําเภอรัตภูมิ จํานวน
ประเพณี
1 แห่ง
10,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ
ชักพระของอําเภอ
ให้แก่สํานักงาน
รัตภูมิ
วัฒนธรรมอําเภอรัตภูมิ
จํานวน 1 แห่ง
50,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ
ลอยกระทง
ให้แก่หมู่บ้าน
ดําเนินการ จํานวน 9
หมู่บ้าน
20,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้พิการให้มีความ
อาชีพให้แก่คนพิการ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

23,000.00 เพื่อสร้างสัมพันธ์
ระหว่างคนใน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 30
ครัวเรือน
10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า สนับสนุนงบประมาณ
แสดงออกและส่งเสริม ให้แก่โรงเรียนชุมชน
พัฒนาการทางด้าน
บ้านโคกค่าย ม.8 ต.
จิตใจ อารมณ์
ควนรู จํานวน 1 แห่ง
สติปัญญา
8,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนวัดไทร
ใหญ่ ม.5 ต.ควนรู
จํานวน 1 แห่ง

=

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

49 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ โรงเรียนบ้าน
ไสท้อน ม.9 ต.ควนรู

50 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
51 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
52 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
53 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
54 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส
55 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

เงินรายได้

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจําหมู่บ้าน

เงินรายได้

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรักษ์ถิ่น

เงินรายได้

56 พัฒนากิจกรรมสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพกลุ่ม
สตรี ม.4 ต.ควนรู

เงินรายได้

57 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ
กีฬานันทนาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย
58 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ
กีฬานันทนาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาประจํา
หมู่บ้าน

เงินรายได้

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาควนรูคัพต้าน
ยาเสพติด

เงินรายได้

วัตถุ
ประสงค์
5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา
250,000.00 เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการและผู้
ชราในการขอรับ
บริการ
7,910,400.00 เพื่อส่งเสริมผูส้ ูงอายุให้
มีความเป็นอยู่ทดี่ ี

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนบ้านไส
ท้อน ม.9 ต.ควนรู
จํานวน 1 แห่ง
ความลาดชันไม่เกิน
1:12 และมีความยาว
ช่วงละไม่เกิน 6,000
มิลลิเมตร
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน 933 คน

1,000,000.00 เพื่อส่งเสริมผู้พิการให้มี มอบเบี้ยยังชีพ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ช่วยเหลือผู้พิการ
จํานวน 89 คน
54,000.00 เพื่อส่งเสริมผู้ป่วยโรค
เอดส์ให้มคี วามเป็นอยู่
ที่ดี

มอบเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ จํานวน 9 คน

45,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สนับสนุนงบประมาณ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ให้แก่ศูนย์สงเคราะห์
ที่ด้อยโอกาสในตําบล ราษฎรประจําหมู่บ้าน
จํานวน 9 แห่ง
70,000.00 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ กิจกรรมค่ายเยาวชน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และปลูกฝังคุณธรรม
ชุมชนและภูมิปญ
ั ญา จริยธรรม เป้าหมาย
ตลอดถึงพัฒนา
50 คน
คุณธรรม จริยธรรม
10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้กลุม่ สตรี สนับสนุนงบประมาณ
มีความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาตําบล ม.4 ต.
ควนรู จํานวน 1
กลุ่ม
100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ประชาชนออกกําลัง
ให้แก่หมู่บ้านทั้ง 9
กายอย่างสม่ําเสมอ
หมู่บ้าน
250,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติดโดยใช้กิจกรรม
กีฬา และเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬา
ประจําปี เป้าหมาย
ประชาชนเข้าร่วม
200 คน

=
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

59 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ โครงการแข่งขัน
กีฬานันทนาการ และ ฟุตบอลสงขลาลีก
สร้างเสริมสุขภาพ
ประจําปี 2558
อนามัย
60 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ
กีฬานันทนาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย
61 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ
กีฬานันทนาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

วัตถุ
ประสงค์
20,000.00 เพื่อให้เยาวชนในจังหวัด
สงขลา เกิดความตื่นตัว
ในการเล่นฟุตบอล
พัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา
135,000.00 เพื่อส่งเสริมงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

งบตามข้อบัญญัติ

โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

เงินรายได้

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เงินรายได้

150,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สาธารสุขในพื้นที่
ยกระดับสุขภาพของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

62 ส่งเสริมท่องเที่ยวการ โครงการป้องกันโรค
กีฬานันทนาการ และ พิษสุนัขบ้า
สร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย

เงินรายได้

63 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินรายได้

40,000.00 1.เพื่อให้ความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง
รวมถึงการควบคุม
ป้องกันโรค
2. ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้
ระบาดในตําบลควนรู
100,000.00 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาให้ได้
มาตรฐาน
100,000.00 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาให้ได้
มาตรฐาน
80,000.00 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาให้ได้
มาตรฐาน

64 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
65 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

66 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
67 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
68 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

โครงการติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา ระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2
โครงการติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
โครงการติดตั้งปั๊มจ่าย
สารส้ม ปั๊มจ่ายคลอรีน
ระบบผลิตน้าํ ประปา
ระบบประปาหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําประปา ระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนิมติ พัฒนา
(เพิ่มเติม) ม.5 ต.ควนรู
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ประจําปี

เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้

80,000.00 เพื่อให้มีน้ําดิบเพียงพอ
ต่อการผลิตน้ําประปา
1,500,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีถนนที่ดีใช้ใน
การคมนาคม

ผลผลิต
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา
จํานวน 1 แห่ง
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ อสม.
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ทั้ง 2 แห่ง
สมทบงบประมาณ
ให้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลควนรู จํานวน
1 กองทุน
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอรัตภูมิ
จํานวน 1 แห่ง

ติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา จํานวน
1 ตัว
ติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา จํานวน
1 ตัว
ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้ม
ปั๊มจ่ายคลอรีน
ระบบผลิตน้าํ ประปา
จํานวน 1 งาน
ก่อสร้างโรงสูบน้ํา
จํานวน 1 แห่ง
กว้าง 4 เมตร ยาว
400 เมตร

20,000.00 เพื่อพัฒนางานจัดเก็บ จัดกิจกรรมบริการ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม ทั้ง 9 หมู่บ้าน
หน่วย

=
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

69 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ( เพิ่มเติม )

70 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
ประมวลผลพร้อม
เครื่องสํารองไฟ
โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร

71 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

เงินรายได้

เงินรายได้

72 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

โครงการบูรณาการ
จัดทําแผนระหว่างแผน
อบต.กับแผนชุมชน

เงินรายได้

73 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวังหว้า -ในวัง
ม.5 ต.ควนรู
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
อําเภอรัตภูมิ
โครงการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอร์เน็ต
สํานักงานท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

74 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

75 การบริหารจัดการ
ตําบลแบบมีส่วนร่วม

วัตถุ
ประสงค์
30,000.00 เพื่อจัดทําฐานข้อมูล
ภาษีและพัฒนางาน
จัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ เก็บภาษี
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
67,000.00 เพื่อใช้สําหรับงาน
ประมวลผลในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลควนรู
20,000.00 เพื่อใช้เก็บเอกสาร
สําหรับกิจการกองคลัง

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต
สํารวจและปรับปรุง
ข้อมูลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน
ทั้ง 9 หมู่บ้าน
จํานวน 2 ชุด
พร้อม อุปกรณ์ต่อ
พ่วง

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 2
ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า
3 ฟุต สูงไม่น้อย
กว่า 3 ฟุต
70,000.00 เพื่อบูรณาการแผนงาน จัดเวทีประชาคม
โครงการ งบประมาณให้ หมู่บ้าน บูรณาการ
สอดคล้องกัน ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 9 หมู่บ้าน
1,040,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
กว้าง 5 เมตร ยาว
ชุมชนมีถนนที่ดีใช้ใน
1.3 กิโลเมตร
การคมนาคม

เงินรายได้

17,000.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์รวมข่าว
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อําเภอรัตภูมิ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร จํานวน
1 แห่ง

เงินรายได้

9,800.00 เพื่อสนับสนุนการเชื่อม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์
เน็ตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลา

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
จํานวน 1 แห่ง

=8

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จํานวนเงิน 14,412,322 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจํานวน 59 โครงการ จํานวนเงิน 14,412,322 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและต่อเนื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
รวม

21

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
2,132,622.80

21

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
2,132,622.80

4
4

287,600.00
357,052.70

4
4

287,600.00
357,052.70

6

204,969.00

6

204,969.00

9

9,075,892.00

9

9,075,892.00

5

445,996.00

5

445,996.00

4
6
59

752,600.00
1,155,590.00
14,412,322.50

4
6
59

752,600.00
1,155,590.00
14,412,322.50

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินรายได้

1 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลควนรู

2 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายใน
เงินอุดหนุน
การพัฒนาครู ทั่วไป
ฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

60,000.00

59,800.00 412-426499

09/03/2558

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

22,000.00

14,600.00 116/662

15/05/2558

3

=9
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

3 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง
4 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง
5 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง
6 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง
7 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง
8 ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการ
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
โครงการจัดซื้อ
ตู้เสื้อผ้าสําหรับ
เก็บชุดการ
แสดง ฯ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินรายได้

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

300,000.00 97,000.00 86/2558

14/05/2558

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
30

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

เงินรายได้

7,000.00

7,000.00 197/1116

11/09/2558

3

โครงการจัดซื้อ
ตู้เหล็กบาน
เลื่อน

เงินรายได้

10,000.00

8,000.00 197/1116

11/09/2558

3

โครงการจัดซื้อ
ตู้เอกสารบาน
เปิดทึบ

เงินรายได้

12,000.00 12,000.00 197/1116

11/09/2558

3

โครงการจัดซื้อ
โต๊ะทํางาน
ระดับ 3-6

เงินรายได้

10,000.00

7,800.00 197/1116

11/09/2558

3

โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล
อี ดี (LED)

เงินรายได้

10,000.00

9,000.00 184/1025

25/08/2558

3

=:
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

9 ส่งเสริม
การศึกษา
และ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
ครบครันและ
ต่อเนื่อง

10 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
11 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
12 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
13 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง

แหล่งที่
งบตาม
โครงการ
มางบ
ข้อบัญญัติ
ประมาณ
โครงการอาหาร เงินอุดหนุน 420,000.00
กลางวัน ศพด.
ทั่วไป
บ้าน ลูกรัก
ม.7 ต.ควนรู

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน 263,200.00
กลางวัน ศพด.
ทั่วไป
บ้านโคกค่าย
ม.8 ต.ควนรู

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน 341,600.00
กลางวัน ศพด.
ทั่วไป
วัดไทรใหญ่
ม.5 ต.ควนรู

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

30,000.00 032/176

09/12/2557

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

30,000.00 049/274

10/01/2558

3

30,000.00 057/348
18,800.00
029/162

07/02/2558
05/12/2557

3
3

18,800.00
050/280
18,800.00
056/341
19,890.00 031/178

11/01/2558
07/02/2558
09/12/2557

3
3
3

10/01/2558
07/02/2558
01/12/2257

3
3
3

01/12/2557

3

วงเงินตาม
สัญญา

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
กลางวัน
ทั่วไป
โรงเรียนชุมชน
บ้านโคกค่าย
ม.8 ต.ควนรู

600,000.00

22,100.00 047/271
22,100.00 058/343
270,000.00 024/155

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
กลางวัน
ทั่วไป
โรงเรียนวัดไทร
ใหญ่ ม.4 ต.
ควนรู

460,000.00

199,800.00 025/156

=;
คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

220,000.00

84,600.00 026/157

01/12/2557

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
ศพด.บ้านลูกรัก
ม.7 ต.ควนรู

160,189.00

160,189.00 087/524

10/01/2558

140

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
ศพด. บ้านโคก
ค่าย ม.8
ต.ควนรู

92,120.00

76,821.80 087/524

10/01/2558

140

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
ศพด.วัดไทร
ใหญ่ ม.5
ต.ควนรู

119,560.00

93,767.00 087/524

10/01/2558

140

18 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
โรงเรียนชุมชน
บ้านโคกค่าย
ม.8 ต.ควนรู

931,000.00

468,817.20 1/2558

03/11/2557

140

19 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
โรงเรียนวัดไทร
ใหญ่ ม.4 ต.
ควนรู

199,907.20

199,907.20 087/524

10/01/2558

140

ที่

ยุทธ
ศาสตร์

14 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
15 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
16 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
17 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง

แหล่งที่
โครงการ
มางบ
ประมาณ
โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
กลางวัน
ทั่วไป
โรงเรียนบ้านไส
ท้อน ม.9
ต.ควนรู

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

=<
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

20 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
21 ส่งเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
การเรียนรู้
อย่างครบ
ครันและ
ต่อเนื่อง
22 อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

โครงการอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม (นม)
ทั่วไป
โรงเรียนบ้าน
ไสท้อน ม.9
ต.ควนรู

83,030.60

83,030.60 087/524

10/01/2558

140

โครงการจัดซื้อ
ที่นอนเด็กเล็ก

เงินรายได้

70,000.00

70,000.00 126/717

22/05/2558

3

โครงการ
ปรับปรุงบ่อ
ขยะและ บําบัด
น้ําเสียจากบ่อ
ขยะอบต.ควนรู
ม.1 ต.ควนรู

เงินรายได้

250,000.00

36,000.00 026/173

08/12/2557

3

36,000.00 068/364
95,600.00 161/361

10/02/2558
10/02/2558

3
3

23 อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตรประจํา
ตําบลควนรู
ม.6 ต.ควนรู

เงินรายได้ 100,000.00

24 อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

โครงการปล่อย
พันธุ์ปลาสู่
แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ

เงินรายได้

100,000.00

100,000.00 345/820

23/06/2558

3

25 อนุรักษ์
โครงการปลูก
ทรัพยากรธร ไผ่ลดภาวะโลก
รมชาติและ ร้อน
สิ่งแวดล้อม

เงินรายได้

20,000.00

20,000.00 490/260

23/09/2558

3

>
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

26 ตําบลควนรู
น่าอยู่
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

27 ตําบลควนรู
น่าอยู่
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

28 ตําบลควนรู
น่าอยู่
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
29 ตําบลควนรู
น่าอยู่
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการ
โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการ
สนับสนุน
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการจัดซื้อ
เตียงรถเข็น
พยาบาลแบบ
ปรับ-ถอดได้
ระบบล็อคเตียง
แบบเข็นขึ้นลง
ได้
โครงการ
รณรงค์และ
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
60,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

3,707.70 465/1087 11/09/2558

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

250,000.00

9,750.00
9,200.00
435.00
432.00
750.00
23,400.00
22,240.00

464/1086
460/1082
466/1088
463/1085
462/1084
461/1083
048/145

11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558
01/12/2557

3
3
3
3
3
3
3

เงินรายได้

55,000.00

21,480.00
21,840.00
22,320.00
20,160.00
3,360.00
22,320.00
21,600.00
1,100.00
1,100.00
22,320.00
21,600.00
22,320.00
22,320.00
55,000.00

102/228
177/398
257/574
306/721
307/722
358/540
395/919
396/923
397/922
414/965
446/1048
457/1072
484/1149
318/746

29/12/2557
20/02/2558
24/04/2558
28/05/2558
28/05/2558
03/07/2558
27/07/2558
27/07/2558
27/07/2558
13/08/2558
04/09/2558
09/09/2558
18/09/2558
04/06/2558

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

เงินรายได้

20,000.00

3,888.00 120/262

13/01/2558

3

4,410.00 123/263

11/01/2558

3

เงินรายได้

=
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

30 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม
31 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม
32 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม

โครงการ
จัดการเรียน
การสอนแก่
พระภิกษุ
สามเณร

33 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม
34 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม
35 เชิดชูภูมิ
ปัญญา
ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

20,000.00

20,000.00 736/751

04/06/2558

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

โครงการ
ฝึกอบรมและ
บรรพชา
สามเณรภาค
ฤดูร้อน

เงินรายได้

10,000.00

10,000.00 092/529

10/04/2558

3

โครงการจัด
งานมหกรรม
ภูมิปัญญา
ชุมชนคนควนรู

เงินรายได้

100,000.00

7,371.00 162/940

05/08/2558

3

70,000.00

30,000.00
25,000.00
8,400.00
2,700.00
19,100.00

171/970
172/971
173/972
174/973
112/593

18/08/2558
18/08/2558
18/08/2558
18/08/2558
15/05/2558

3
3
3
3
3

15/05/2558
15/05/2558
04/11/2557

3
3
3

โครงการรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

เงินรายได้

โครงการจัด
งานราชพิธีรัฐ
พิธีและจัดงาน
ประเพณี

เงินรายได้

10,000.00

10,308.00 114/595
24,700.00 113/594
10,000.00 032/063

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง

เงินรายได้

50,000.00

22,950.00 014/087

14/11/2557

3

5,040.00 015/088
6,400.00 014/089
3,000.00 017/090

14/11/2557
14/11/2557
14/11/2558

3
3
3


ที่

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

36 พัฒนา
โครงการสายใย
กิจกรรมสตรี รักครอบครัว
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

37 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
38 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
39 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
40 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

23,000.00

16,000.00 237/535

10/04/2558

ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน
3

2,000.00
300.00
4,000.00
560.00
10,000.00

238/536
246/539
241/539
239/539
044/252

10/04/2558
10/04/2558
10/04/2558
10/04/2558
06/01/2558

3
3
3
3
3

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
โรงเรียนชุมชน
บ้านโคกค่าย
ม.8 ควนรู

เงินรายได้

10,000.00

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
โรงเรียนวัดไทร
ใหญ่ ม.5 ต.
ควนรู

เงินรายได้

8,000.00

8,000.00 045/253

06/01/2558

3

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
โรงเรียนบ้าน
ไสท้อน ม.9
ต.ควนรู

เงินรายได้

5,000.00

5,000.00 046/254

06/01/2558

3

โครงการ
ก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับผู้
พิการและ
ผู้สูงอายุ

เงินรายได้

250,000.00

220,000.00 471/1130 17/08/2558

30


ที่

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

41 พัฒนา
สงเคราะห์
กิจกรรมสตรี เบี้ยยังชีพ
เยาวชน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อย
โอกาส

42 พัฒนา
สงเคราะห์
กิจกรรมสตรี เบี้ยยังชีพผู้
เยาวชน
พิการ
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อย
โอกาส

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุ
ประสงค์

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

7,910,400.00 1,318,000.00 041/091

1,000,000.00

วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน
14/11/2557
1

659,600.00
654,200.00
647,900.00
181,000.00
464,500.00
644,700.00
288,500.00
354,200.00
371,300.00
269,000.00
637,600.00
635,200.00
630,600.00
99,000.00

075/166
117/259
153/338
186/420
187/421
224/509
270/571
272/573
323/761
325/763
362/845
410/947
452/1065
042/093

08/12/2557
09/01/2558
10/02/2558
10/03/2558
10/03/2558
10/04/2558
07/05/2558
07/05/2558
09/06/2558
09/06/2558
03/07/2558
07/08/2558
09/09/2558
14/11/2557

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51,000.00
170,000.00
27,200.00
52,000.00
79,200.00
77,600.00
45,600.00
32,000.00
54,400.00
23,200.00
77,600.00
77,600.00
77,600.00

076/167
118/260
154/339
155/340
188/422
225/510
271/572
273/574
324/762
326/764
363/846
411/948
453/1066

08/12/2557
09/01/2558
10/02/2558
10/02/2558
10/03/2558
10/04/2558
07/05/2558
07/05/2558
09/06/2558
09/06/2558
03/07/2558
07/08/2558
09/09/2558

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


ที่

ยุทธ
ศาสตร์

43 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

44 พัฒนา
กิจกรรมสตรี
เยาวชน
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
และผูด้ ้อย
โอกาส

45 ส่งเสริม
ท่องเที่ยว
การกีฬา
นันทนาการ
และสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัย

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรค
เอดส์

เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุ
ประสงค์

โครงการ
ฝึกอบรม
เยาวชนรักษ์
ถิ่น

โครงการ
สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
ประจํา
หมู่บ้าน

เงินรายได้

เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
54,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

4,500.00 002/008

วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน
10/10/2557
3

70,000.00

4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
33,600.00

031/062
097/168
116/258
152/337
185/419
223/508
269/570
322/760
361/844
409/946
451/1064
278/664

04/11/2557
05/12/2557
07/01/2558
06/02/2558
06/03/2558
08/04/2558
05/05/2558
05/06/2558
01/07/2558
05/08/2558
07/09/2558
18/05/2558

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

100,000.00

7,000.00
5,000.00
2,500.00
1,200.00
432.00
6,000.00
76,910.00

279/668
280/646
281/667
282/668
283/669
284/670
101/597

18/05/2558
18/05/2558
18/05/2558
18/05/2558
18/05/2558
18/05/2558
06/05/2558

3
3
3
3
3
3
3

8
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

46 ส่งเสริม
ท่องเที่ยว
การกีฬา
นันทนาการ
และสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัย

47 ส่งเสริม
ท่องเที่ยว
การกีฬา
นันทนาการ
และสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัย

48 ส่งเสริม
ท่องเที่ยว
การกีฬา
นันทนาการ
และสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัย
49 ส่งเสริม
ท่องเที่ยว
การกีฬา
นันทนาการ
และสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัย

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
ควนรูคัพ
ต้านยาเสพ
ติด

เงินรายได้

250,000.00

โครงการ
พัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐาน

สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
โครงการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

864.00 109/590

วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน
15/05/2558
3

135,000.00

2,000.00
18,500.00
66,780.00
2,950.00
864.00
9,500.00
4,128.00
6,000.00
7,500.00

110/591
107/588
106/587
103/584
115/596
104/585
108/589
105/586
432/1011

15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
15/05/2558
25/08/2558

3
3
3
3
3
3
3
3
3

เงินรายได้

150,000.00

7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
150,000.00

433/1012
434/1013
438/1026
439/1027
485/1155
486/1156
487/1157
488/1158
179/404

25/08/2558
25/08/2558
25/08/2558
25/08/2558
23/09/2558
23/09/2558
23/09/2558
23/09/2558
24/02/2558

3
3
3
3
3
3
3
3
3

เงินรายได้

40,000.00

11/12/2557

3

เงินรายได้

40,000.00 083/179

9
ที่

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

50 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินรายได้

100,000.00

96,300.00 194/1023

วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน
25/08/2558
3

51

เงินรายได้

100,000.00

96,300.00 220/1124

17/09/2558

3

เงินรายได้

80,000.00

80,000.00 225/1167

29/08/2558

30

เงินรายได้

1,500,000.00

480,000.00 094/493

28/02/2558

30

เงินรายได้

67,000.00

30,000.00 117/593

04/05/2558

3

3,700.00
2,990.00
30,000.00
17,600.00

04/05/2558
04/05/2558
04/05/2558
17/02/2558

3
3
3
3

13/01/2558

3

52

53

54

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

โครงการ
ติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่
2
พัฒนา
โครงการ
โครงสร้าง
ติดตั้งถังกรอง
พื้นฐาน
น้ําประปา
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่
4
พัฒนา
โครงการ
โครงสร้าง
ก่อสร้างโรง
พื้นฐาน
สูบน้ําประปา
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่
8
พัฒนา
โครงการ
โครงสร้าง
ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายนิมติ
พัฒนา
(เพิ่มเติม)
ม.5 ต.ควนรู
การบริหาร โครงการ
จัดการตําบล จัดซื้อเครื่อง
แบบมีส่วน คอมพิวเตอร์
ร่วม
เพื่องาน
ประมวลผล
พร้อมเครื่อง
สํารองไฟ

55 การบริหาร
จัดการตําบล
แบบมีส่วน
ร่วม
56 การบริหาร
จัดการตําบล
แบบมีส่วน
ร่วม

โครงการ
จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร

เงินรายได้

20,000.00

โครงการ
บูรณาการ
จัดทําแผน
ระหว่างแผน
อบต.กับแผน
ชุมชน

เงินรายได้

70,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

117/593
268/595
268/595
189/1000

5,000.00 128/285

:
ที่

ยุทธ
ศาสตร์

57 การบริหาร
จัดการตําบล
แบบมีส่วน
ร่วม

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการ
เงินอุดหนุน
ก่อสร้างถนน เฉพาะกิจ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัง
หว้า -ในวัง
ม.5 ต.ควนรู
58 การบริหาร โครงการเพิม่
เงินรายได้
จัดการตําบล ประสิทธิภาพ
แบบมีส่วน ศูนย์รวม
ร่วม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วย
บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
อําเภอรัตภูมิ
59 การบริหาร โครงการ
เงินรายได้
จัดการตําบล ระบบ
แบบมีส่วน เครือข่าย
ร่วม
สารสนเทศ
ผ่านอินเตอร์
เน็ตสํานักงาน
ท้องถิ่น
จังหวัดและ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

1,040,000.00 1,039,500.00 13/2558

วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน
24/02/2558
90

17,000.00

17,000.00 099/211

26/12/2557

3

9,800.00

9,800.00 033/064

01/11/2557

3

;
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2558
อบต.ควนรู
ยุทธ
ศาสตร์
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
อย่างครบครันและต่อเนื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ
และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตําบลแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมท่องเที่ยวการกีฬานันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพ…

100%

พัฒนากิจกรรมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอส์และ…

เบิกจ่าย

เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ลงนามสัญญา

ตําบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อนุมัติงบประมาณ

พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและ…
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ช.ผลการดําเนินงาน
ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนรูทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

( นายถั่น จุลนวล )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู

