แผนการดาเนินงาน
เพิ่มเติม (ฉบับที3่ )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาซึ่งรวมถึงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงานนั้นจัดทาเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่มีการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทาให้การ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับ หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ต้องดาเนินการในพื้ นที่ของ
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
ซึ่งในการนี้ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม แผนงานและงบประมาณระหว่ าง
ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จึงจัดทาแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม(ฉบับที่3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใน
ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานต่อไป

เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
พฤษภาคม 2559

หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน เพิม่ เติม ( ฉบับที่ 3 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ที่
1
12.50
55,000
6.96
พร้อมพอ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
รวม
1
12.50
55,000
6.96
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
6
75.00
239,300
30.28
เล็กได้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) และพัฒนาระบบการ
การจัดการศึกษาเรียนรู้ ระดับชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน การศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านต่างๆ
รวม

6

75.00

หน้าที่ 1

239,300

30.28

หน่วยดาเนินการ
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้าที่ 2

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน เพิม่ เติม ( ฉบับที่ 3 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ
1
12.50
496,000
62.76
คมนาคม ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และ
ประสานงาน องค์กรที่เกีย่ วข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลัง งาน
ระบบสื่อสาร
รวม
รวมทั้งหมด

1
8

12.50
100

หน้าที่ 2

496,000
790,300

62.76
100

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง

หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ที่พร้อมพอ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลา
สถานที่
หน่วย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ
เม.ย
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อ ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครือ่ งประบ
55,000 เทศบาลตาบล สานักปลัด
(ตั้งจ่ายเป็น
และติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ
อากาศขนาดไม่ต่ากว่า 38,000 BTU
คลองชะอุน่
รายการใหม่)
พร้อมใช้งาน ณ สานักงานเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น 1 เครือ่ ง
แผนงานบริหารทั่วไป
(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1
งานบริหารทั่วไป
ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

หน้าที่ 3

หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) และพัฒนาระบบการการจัดการศึกษาเรียนรู้ ระดับชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน การศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านต่างๆ
ลา
โครงการ / กิจกรรม
ดับ
ที่
1 จัดซื้อจัดจ้างโต๊ะอาหาร
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของโครงการ
จัดซื้อ จัดจ้าง โต๊ะอาหารสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 10 ที่นั่ง จานวน 16 ชุด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

สานักปลัด
60,800 ศูนย์พัฒนา
(ตั้งจ่ายเป็น
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น

(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)
2 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 6 ที่นั่ง จานวน 12 ชุด

สานักปลัด
42,000 ศูนย์พัฒนา
(ตั้งจ่ายเป็น
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น

(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)
3 จัดซื้อเตียงพยาบาล สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อเตียงพยาบาล สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 5 เตียง

สานักปลัด
15,000 ศูนย์พัฒนา
(ตั้งจ่ายเป็น
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น

(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

หน้าที่ 4

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้าที่ 5

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน พัฒนาการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) และพัฒนาระบบการการจัดการศึกษาเรียนรู้ ระดับชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน การศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านต่างๆ
ลา
โครงการ / กิจกรรม
ดับ
ที่
4 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

สานักปลัด
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง
37,500 ศูนย์พัฒนา
(ตั้งจ่ายเป็น
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
แบบเคลื่อนย้ายได้ จานวน 5 เครื่อง
(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น
ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

สานักปลัด
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD พร้อมใช้งาน แบบ
4,000 ศูนย์พัฒนา
(ตั้งจ่ายเป็น
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

5 จัดซื้อเครื่องเล่น DVD

สานักปลัด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงานแบบตั้งโต๊ะ
80,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
งานการศึกษา
ตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อมเครื่องสารอง (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ทต.คลองชะอุ่น
ไฟฟ้า จานวน 2 ชุด/เครื่อง
(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
พร้อมเครื่องสารองไฟ

หน้าที่ 5

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้าที่ 6

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลังงาน ระบบสื่อสาร
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลา
สถานที่
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดับ
ดาเนินการ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
1 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4
ดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6นิ้ว
496,000 บ้านคลอง
กองช่าง
ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า
(จ่ายขาด หัวช้าง หมู่4
150 เมตร
เงินสะสม)
แผนงานเคหะและชุมชน
(สภาฯอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประจาปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 59)

หน้าที่ 6

