แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562)
เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คานา
ตามที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ซึ่งจัดทาขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ได้รับการอนุมัตแิ ละประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้น
เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าโครงการเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะดาเนินการ ไม่ปรากฏและจาเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางโครงการ ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็ น ไปตามระเบี ย บฯ จึ ง ได้ จั ด ท าแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
(ฉบับที่ 1) ขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ในชุมชน หมู่บ้าน
และความจาเป็นต่อการจัดทาโครงการพัฒนา ต่อไป

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีตาบลคลองชะอุ่น

ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบำลตำบลคลองชะอุน่ อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ปี 2560
ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน พัฒนำสังคม และชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมองค์ความรู้ วิชาการ ให้เกิดการรวมกลุม่
กิจกรรมและการจัดตัง้ กลุม่ องค์กรในระดับชุมชน เพือ่ การพัฒนา ตนเอง
และชุมชน สร้างความเข้มแข็งชุมชน อย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน
ทุกระดับ(ผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิดและเยาวชน สตรี ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่วยเอดส์ คนชรา) อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อการดูแลด้านสุขาภิบาล
ชุมชนและการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง พัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

แบบ ผ.03

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

-

1

1,344,000

1

1,440,000

1

1,536,000

4,320,000

-

รวม
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำม สงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การสารวจและจัดทาระบบข้อมูลชุมชนเพือ่ ประโยชน์การจัดทาแผนพัฒนา

1

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดปัญหาอาชญากรรม
โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

1

295,000

1

295,000

1

295,000

3

885,000

1

295,000

1

295,000

1

295,000

3

885,000

รวม

1,344,000

1

1,440,000

1

1,536,000

-

4,320,000

-

หน้าที่ 1

-

ยุทธศำสตร์
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่1 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และประสานงาน องค์กรที่
เกีย่ วข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลัง งานระบบสือ่ สาร

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบำลตำบลคลองชะอุน่ อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ปี 2560
ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
3

29,200,000

3

16,600,000

แบบ ผ.03

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
3

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

10,300,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบผังเมือง การจัดวางผังและแผนการ
ใช้พนื้ ทีข่ องชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมูบ่ ้าน ให้มีความ สวยงาม ปลอดภัย

9

-

56,100,000

-

รวม

3

29,200,000

3

16,600,000

3

10,300,000

9

56,100,000

รวมทัง้ สิน้

5

30,839,000

5

18,335,000

5

12,131,000

12

61,305,000

หน้าที่ 2

ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน พัฒนำสังคมและชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนทุกระดับ(ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์ คนชรา) อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
ลำดับที่ 1
ข้อความเดิม ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
9 สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้ผู้พกิ ารได้รับเงิน
ดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการผู้พกิ าร
1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ่ายเงิน100% ผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการ
สวัสดิการช่วยเหลือในการดา ในเขต ทต.คลองชะอุน่ ตาม
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ให้ผู้มีสิทธิ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิต
เนินชีวิต ตามนโยบายแห่งรัฐ การขึน้ ทะเบียนและตามระบบฐาน
(งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)
ตามนโยบายแห่งรัฐ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัด
การฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อความที่เปลี่ยนแปลง ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
9 สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้ผู้พกิ ารได้รับเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือในการดา
เนินชีวิต ตามนโยบายแห่งรัฐ

แบบ ผ.01

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

สานักปลัด
กรมส่งเสริมฯ

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับที่ 1 )
ดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการผู้พกิ าร
ในเขต ทต.คลองชะอุน่ ตาม
การขึน้ ทะเบียนและตามระบบฐาน
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัด
การฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

1,344,000 1,440,000 1,536,000 จ่ายเงิน100% ผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ให้ผู้มีสิทธิ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิต
(งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)
ตามนโยบายแห่งรัฐ

หน้าที่ 3

สานักปลัด
กรมส่งเสริมฯ

ยุทธศำสตร์จงั หวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และ ผู้ทาคุณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 4 กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
ลำดับที่ 1
ข้อความเดิม ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ ปฏิบัตงิ านตอบสนองนโยบาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบาบัดฟืน้ ฟู
100,000 100,000 100,000 ร้อยละ กลุ่มเป้า สามารถแก้ไขปัญหา
สานักปลัด
ยาเสพติด
รัฐบาล ด้านการป้องกันและแก้ไข ผู้ตดิ ยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสาหรับ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) หมายเข้าร่วม ยาเสพติดในชุมชนได้ งานป้องกันฯ
ปัญหายาเสพติด
การฝึกอบรมต่างๆ ,การป้องกันและ 57=100,000
กิจกรรม
เฝ้าระวัง ตามนโยบายแห่งรัฐบาล,
58=100,000
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
59=100,000
แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
หรือบริเวณจุดเสี่ยงอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
ข้อความทีเ่ ปลี่ยนแปลง ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับที่ 1 )
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ ปฏิบัตงิ านตอบสนองนโยบาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบาบัดฟืน้ ฟู
295,000 295,000 295,000 ร้อยละ กลุ่มเป้า สามารถแก้ไขปัญหา
สานักปลัด
ยาเสพติด
รัฐบาล ด้านการป้องกันและแก้ไข ผู้ตดิ ยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสาหรับ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) หมายเข้าร่วม ยาเสพติดในชุมชนได้ งานป้องกันฯ
ปัญหายาเสพติด
การฝึกอบรมต่างๆ ,การป้องกันและ 57=100,000
กิจกรรม
เฝ้าระวัง ตามนโยบายแห่งรัฐบาล,
58=100,000
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
59=100,000
แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
หรือบริเวณจุดเสี่ยงอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
หน้าที่ 4

ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
แนวทำงกำรพัฒนำที1่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลังงาน ระบบสื่อสาร
เป้ำหมำย
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ลำดับที่ 1
ข้อความเดิม ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
152 ปรับปรุงและบุกเบิกถนนลูกรัง
เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน
สายซอยแสงดาว ถึง ซอยช่องลม
สาหรับการคมนาคม
บ้านถ้าถาวร หมู่ 9 ต.คลองชะอุ่น
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม
บ้านห้วยแห้ง หมู่ 11 ต.บางสวรรค์
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

2560
(บำท)

(ผลผลิตของโครงกำร)

ปรับปรุงและบุกเบิกถนนลูกรัง สายซอยแสงดาว
ถึง ซอยช่องลม บ้านถ้าถาวร หมู่ 9 ต.คลองชะอุ่น
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม บ้านห้วยแห้ง
หมู่ 11 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานของ อปท.กาหนด หรือ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.สุราษฎร์ธานีกาหนด
ข้อความที่เปลี่ยนแปลง ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับที่ 1 )
หมายเหตุ : เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาระ
152 ปรับปรุงและบุกเบิกถนนลูกรัง
เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน ปรับปรุงและบุกเบิกถนนลูกรัง สายซอยแสงดาว
สายซอยแสงดาว ถึง ซอยช่องลม
สาหรับการคมนาคม
ถึง ซอยช่องลม บ้านถ้าถาวร หมู่ 9 ต.คลองชะอุ่น
บ้านถ้าถาวร หมู่ 9 ต.คลองชะอุ่น
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม บ้านห้วยแห้ง
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม
หมู่ 11 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
บ้านห้วยแห้ง หมู่ 11 ต.บางสวรรค์
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ตามแบบมาตรฐานของ อปท.กาหนด หรือ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.สุราษฎร์ธานีกาหนด
ลำดับที่ 2
ข้อความเดิม ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
192 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
คอนกรีต สายซอยผาแดง 1 ถึง
สาหรับการคมนาคม
ซอยผาแดง 1 ถึงผาแดง 2 บ้านเขาเขียว หมู่ 12
ซอยผาแดง 2 บ้านเขาเขียว ม.12
กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม.ระยะทาง 3,000 ม.
หรือ ตามแบบแปลน ที่ อปท.กาหนด ตามความ
เหมาะสม

งบประมำณและที่มำ
2561
(บำท)

2562
(บำท)

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

4,000,000
(งบ ทต.)
(งบ อบจ.)
(ประสานแผน)

4,000,000
(งบ ทต.)
(งบ อบจ.)
(ประสานแผน)

4,000,000 จานวนถนนที่ได้ มีเส้นทางคมนาคมที่มี
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
มาตรฐาน เกิดการ
(งบ อบจ.)
เติบโตทางเศรษฐกิจ
(ประสานแผน)

กองช่าง
อบจ.

4,000,000
(งบ ทต.)
ดาเนินการเอง
(งบ อบจ.)
ประสานแผน

4,000,000
(งบ ทต.)
ดาเนินการเอง
(งบ อบจ.)
ประสานแผน

4,000,000 จานวนถนนที่ได้ มีเส้นทางคมนาคมที่มี
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
มาตรฐาน เกิดการ
ดาเนินการเอง
เติบโตทางเศรษฐกิจ
(งบ อบจ.)
ประสานแผน

กองช่าง
ทต.คลองชะอุ่น
และ
อบจ.สฎ.

12,600,000
(งบ ทต.)
58=3,500,000

6,300,000
(งบ ทต.)

หน้าที่ 5

3,150,000 จานวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
สะดวกมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
แนวทำงกำรพัฒนำที1่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลังงาน ระบบสื่อสาร
เป้ำหมำย
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

2560
(บำท)

(ผลผลิตของโครงกำร)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับที่ 1 )
หมายเหตุ : สถานที่ดาเนินการระบุชื่อผิดตามข้อเท็จจริง
192 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
12,600,000
คอนกรีต สายซอยแสงตะวัน 1 ถึง สาหรับการคมนาคม
แสงตะวัน 1 ถึง ซอยแสงตะวัน 2 บ้านเขาเขียว หมู1่ 2
(งบ ทต.)
ซอยแสงตะวัน 2 บ้านเขาเขียว ม.12
กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม.ระยะทาง 3,000 ม.
58=3,500,000
หรือ ตามแบบแปลน ที่ อปท.กาหนด ตามความ
เหมาะสม
ลำดับที่ 3
ข้อความเดิม ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
193 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน
คอนกรีต สายซอยแสงตะวัน
สาหรับการคมนาคม
บ้านเขาเขียว ม.12

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยแสงตะวัน บ้านเขาเขียว หมู่ 12 กว้าง 6 ม.
หนา 0.05 ม.ระยะทาง 3,000 ม.หรือ ตาม
แบบแปลน ที่ อปท.กาหนด ตามความเหมาะสม

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ (ฉบับที่ 1 )
หมายเหตุ : สถานที่ดาเนินการระบุชื่อผิดตามข้อเท็จจริง
193 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนที่มีมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
คอนกรีต สายซอยผาแดง
สาหรับการคมนาคม
ซอยผาแดง บ้านเขาเขียว หมู่ 12 กว้าง 6 ม.
บ้านเขาเขียว ม.12
หนา 0.05 ม.ระยะทาง 3,000 ม.หรือ ตาม
แบบแปลน ที่ อปท.กาหนด ตามความเหมาะสม

งบประมำณและที่มำ
2561
(บำท)

2562
(บำท)

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

6,300,000
(งบ ทต.)

3,150,000 จานวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
สะดวกมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

12,600,000
(งบ ทต.)
58=3,500,000

6,300,000
(งบ ทต.)

3,150,000 จานวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
สะดวกมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

12,600,000
(งบ ทต.)
58=3,500,000

6,300,000
(งบ ทต.)

3,150,000 จานวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
รับการพัฒนา
สะดวกมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

หน้าที่ 6

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.03
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบำลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำร จัดกำรองค์กร กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการทางาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
3
37,000
3
37,000
3
37,000
9
111,000
อุปกรณ์ที่พร้อมพอ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ
ของเทศบาล
รวม
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน พัฒนำกำร ศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พร้อมต่อ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) และพัฒนาระบบการการจัดการศึกษาเรียนรู้
ระดับชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน การศึกษาอบรมพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนด้านต่างๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรด้านวัฒนธรรม สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันการศึกษา อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมและ
ประเพณี ของท้องถิน่ อันดีงาม อย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ต่างๆ ในระดับชุมชนและตาบล

3

37,000

3

37,000

3

37,000

9
-

111,000
-

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

1

200,000

1

200,000

3

500,000

หน้าที่ 7

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
รวม
2
200,000
2
300,000
2
300,000
6
800,000
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำม สงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การสารวจและจัดทาระบบข้อมูลชุมชนเพื่อประโยชน์การจัดทาแผนพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
195,000
1
195,000
1
195,000
3
585,000
การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดปัญหาอาชญากรรม
โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
รวม
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที1่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงาน องค์กรที่
เกีย่ วข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลัง งานระบบสื่อสาร

1

195,000

1

195,000

1

195,000

3

585,000

3

1,300,000

3

1,300,000

3

1,300,000

9

3,900,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบผังเมือง การจัดวางผังและแผนการ
ใช้พื้นที่ของชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ให้มีความ สวยงาม ปลอดภัย

รวม
รวมทั้งสิ้น

-

3
9

1,300,000
1,732,000

หน้าที่ 8

3
9

1,300,000
1,832,000

3
9

1,300,000
1,832,000

9
27

-

3,900,000
5,396,000

ยุทธศำสตร์จงั หวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตทีด่ ีและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และ ผู้ทาคุณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ทพี่ ร้อมพอ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย
งบประมำณและทีผ่ ่ำนมำ
ตัวชีว้ ดั
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
1 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติ เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานการ จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน
12,000
12,000
12,000 ความพึงพอใจของ มีความพร้อมในการ
งาน ระดับ 1-2
แพทย์ฉกุ เฉิน
ระดับ1-2 จานวน 3 ชุด
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ประชาชนประจาปี ปฏิบัติงาน

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สานัก เพือ่ อานวยความสะดวก
งาน
ในการปฎิบัติงาน

3 จัดซื้อเทปวัดระยะ

จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน
จานวน 5 ตัว แบบเก้าอี้และพนักพิง
บุด้วยฟองน้า หุม้ ด้วยหนังPU
สามารถปรับขึ้นปรับลงด้วยระบบ
ไฮโดรลิค หมุนได้รอบด้าน

เพือ่ จัดซื้อเทปวัดระยะใช้ใน จัดซื้อเทปวัดระยะจานวน 2 ชุด
งานสารวจของกองคลัง

แบบ ผ.01

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กองคลัง

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000 ความพึงพอใจของ มีความพร้อมในการ
(งบ ทต.) ประชาชนประจาปี ปฏิบัติงาน

กองคลัง

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000 ความพึงพอใจของ มีความพร้อมในการ
(งบ ทต.) ประชาชนประจาปี ปฏิบัติงาน

กองคลัง

หน้าที่ 9

ยุทธศำสตร์จงั หวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรด้านวัฒนธรรม สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา อนุรักษ์ฟนื้ ฟูสืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม อย่างยั่งยืน
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
1 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง เพือ่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั
อุดหนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่าย
100,000 100,000 100,000 จานวนการจัด ประชาชนได้มศี นู ย์รวมแห่ง
สานักปลัด
ให้กบั ทีท่ าการปกครองอาเภอพนม
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) กิจกรรม
อาเภอพนม ดาเนินการจัด ทีท่ าการปกครองอาเภอพนม
ความเป็นชาติและความสามัคคี
งานรัฐพิธี งานราชพิธี ฯลฯ ดาเนินการจัดงานรัฐพิธี งานราช ดาเนินการจัดงานรัฐพิธี งานราช
ของคนในชาติ
พิธี และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
พิธี และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในระดับ อาเภอพนม
ในระดับ อาเภอพนม

หน้าที่ 10

ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆ ในระดับชุมชนและระดับตาบล
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลที่คำดว่ำจะได้รบั
2560
2561
2562
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
1 อุดหนุนงบประมาณให้
เพื่อส่งเสริมประชาชนเห็นความ อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการปกครอง
100,000 200,000 200,000 ผลการดาเนิน ส่งเสริมการฝึกฝนพัฒนาทักษะ สานักปลัด
ที่ทาการปกครองอาเภอพนม สาคัญของการออกกาลังกายและ อาเภอพนม เพื่อดาเนินการโครงการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) โครงการ
การกีฬา ทักษะชีวติ ที่ดีให้กับ งานการศึกษา
เพื่อดาเนินโครงการพัฒนา การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
พัฒนากีฬาอาเภอพนม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
กีฬาอาเภอพนม
พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล
และระดับอาเภอ

หน้าที่ 11

ยุทธศำสตร์จงั หวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และ ผู้ทาคุณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 4 กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
1 อุดหนุนงบประมาณ ดาเนิน เพือ่ ปฏิบัตงิ านตอบสนองนโยบาย อุดหนุนงบประมาณ เพือ่ ดาเนินงาน
195,000 195,000 195,000 ร้อยละ กลุ่มเป้า สามารถแก้ไขปัญหา
สานักปลัด
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา รัฐบาล ด้านการป้องกันและแก้ไข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) หมายเข้าร่วม ยาเสพติดในชุมชนได้ งานป้องกันฯ
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด ให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ที่
กิจกรรม
เกี่ยวข้อง หรือ มีอานาจหน้าทีใ่ ห้ดา
เนินการ เช่น ทีท่ าการปกครองอาเภอ
พนม หรือ ทีท่ าการปกครองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับส่งเสริมบาบัดฟืน้ ฟูผู้ตดิ
ผู้เสพยาเสพติด และ ส่งเสริมการฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ผู้ทผี่ ่านการบาบัด
ฟืน้ ฟู

หน้าที่ 12

ยุทธศำสตร์จงั หวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลคลองชะอุ่นที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
แนวทำงกำรพัฒนำที1่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม ระบบการจัดการน้า ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการพัฒนาระบบพลังงาน ระบบสื่อสาร
งบประมำณและที่ผำ่ นมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วดั
โครงกำร
ที่
วัตถุประสงค์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงกำร)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(KPI)
450,000
450,000
450,000 ความพึงพอใจ สามารถแก้ปญ
ั หา
1 ก่อสร้างถังประปา แบบถังสูงทรง เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต ก่อสร้างถังประปา แบบถังสูงทรงแชมเปญ ให้กบั
แชมเปญ ประปาหมู่บา้ น
และบริการน้าประปา
ระบบประปาหมู่บา้ น บ้านถ้าเล่ย์ หมู่ที่ 10 และ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
ของประชาชน การจัดการระบบน้า
บ้านถ้าเล่ย์ หมู่ที่ 10
ปรับปรุงระบบอื่น ๆที่จาเป็นต่อการผลิตน้าประปา
ดิบได้
ประจาปี
การจ่ายน้าประปาให้สามารถบริการได้เต็มประสิทธิ
ภาพ ตามแบบและประมาณการที่อปท. กาหนดตาม
ความเหมาะสม
2 ติดตั้งระบบสูบน้าประปาหมู่บา้ น
บ้านบางหิน หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
และบริการน้าประปา

ดาเนินการติดตั้งระบบสูบน้าดิบของประปาหมู่บา้ น
บ้างบางหิน หมู่ที่ 5 พร้อมระบบที่จาเป็นเช่น ท่อส่ง
น้าระยะถัวเฉลี่ย 300 เมตร และระบบไฟฟ้า ให้
สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ ตามแบบและ
และประมาณการที่อปท. กาหนดตามความเหมาะสม

3 ก่อสร้างห้องน้าสาธารณ ประจา
สนามกีฬาตาบลคลองชะอุ่น
บ้านบางเตย หมู่ที่ 7

เพื่อเตรียมความพร้อมสิ่งเอื้อ ก่อสร้างห้องน้าสาธารณ ประจาสนามกีฬาตาบล
อานวยความสะดวกบริการ คลองชะอุ่น ณ บ้านบางเตย หมู่ที่ 7
ประชาชน
ตามแบบและและประมาณการที่อปท. กาหนด
ตามความเหมาะสม

หน้าที่ 13

แบบ ผ.01

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กองช่าง

350,000
(งบ ทต.)

350,000
(งบ ทต.)

350,000 ความพึงพอใจ
(งบ ทต.)
ของประชาชน
ประจาปี

สามารถแก้ปญ
ั หา
การจัดการระบบน้า
ดิบได้

กองช่าง

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000 ความพึงพอใจ
(งบ ทต.)
ของประชาชน
ประจาปี

มีสิ่งอานวยความสะดวก กองช่าง
ให้กบั ประชาชนใช้
ประโยชน์โดยส่วน
รวม

