ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน
เรื่อง แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2560
----------------------------------------------------ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนิ น งาน ทั้ง นี้ ใ ห้ ปิ ดประกาศแผนการดาเนิ นงานภายในสิ บ ห้ า วัน นับ แต่ วัน ที่ป ระกาศ เพื่ อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปงงบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อนาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ส่วนที่ ๑ บทนา
- ลักษณะของแผนดาเนินงาน
แผนด าเนิ น งาน คื อ แผนการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น โดยให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าแผนด าเนิ น งาน เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน /
โครงการพั ฒ นา และกิจ กรรมพั ฒ นาที่ ดาเนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประจาปี งบประมาณนั้ น เพื่อให้ แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดาเนินงาน
แผนการดาเนิ นงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริห ารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน
จะมีที่มาจาก
๑) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
๒) โครงการ/กิจ กรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ(ถ้ามี)
๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจตรวจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนิ นงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาร่าง
แผนดาเนินงาน โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ส่วนที่ ๑ บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุป จานวนโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๓ การอนุมัติและประกาศใช้แผนดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
- ประโยชน์ของการจัดทาแผนดาเนินงาน
แผนด าเนิ น งานจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี ง บประมาณนั้ น ห้ ว งระยะเวลาของการด าเนิน การและจะเป็ น แนวในการติ ด ตามประเมิน ผล
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
๑.๒ แนวทางพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค
รวม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ แนวทางส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร
รวม

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

10
3

24.39
7.31

6,143,000
2,100,000

28.26
9.66

13

31.70

8,243,000

37.92

๐

๐

๐

๐

0

0

0

0

0

0

0

0
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หน่วยดาเนินการ

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๓.๒ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
๓.๔ แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ แนวทางปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
๓.๖ แนวทางการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
รวม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
รวม

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

8
3
๐

19.51
7.31
0

3,312,062
230,000
0

15.24
1.06
0

1
2
2

2.43
4.87
4.87

150,000
8,943,900
130,000

0.69
41.14
0.69

16

38.99

12,765,962

58.73

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
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หน่วยดาเนินการ

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางส่งเสริมบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
๕.๓ แนวทางส่งเสริมการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

๐
๑
๐

๐
2.43
๐

๐
3๐๐,๐๐๐
๐

๐
1.38
๐

๑

๒.๓๘

3๐๐,๐๐๐

1.38

2
8
๑
๐

4.87
19.51
2.43
0

60,000
68,700
300,000

0.28
0.32
1.38

รวม

11

26.81

428,700

1.98

รวมทั้งสิ้น

41

๑๐๐

21,737,662

100

รวม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แนวทางพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๒ แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
๖.๓ แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
๖.๔ แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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หน่วยดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่ อมโยง
ลา
ดับ
ที่
1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะหวายพรวน - สี่แยกห้วยต้นตอ
หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตาบลมะลวน
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 270,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 35 ข้อ 42)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
สายคูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วย การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
กรวด ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัด ระยะทาง 170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
สุราษฎร์ธานี
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 434,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 31 ช้อ 23 )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
สายดอนโพธิ์ - ปลายท่า ซอย 2 หมู่ที่ 1 การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
บ้านหัวหาญ ตาบลมะลวน อาเภอ
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 337,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 27 ข้อ 2)

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
270,000

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่ที่ 8

กองช่าง

434,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

377,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง
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ลา
ดับ
ที่
4.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)
270,000

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่ที่ 7

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางด่วนตัดใหม่ - สี่แยกบ้านดอน
กระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พระ ตาบล
มะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 270,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 33 ข้อ 33)

5.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกลาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง
ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 270,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 30 ข้อ 15)

270,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

6.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
สายบ้านแหลมไผ่ – บ้านดอนนอก หมู่ที่ การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
3 บ้านดอนแฝก ตาบลมะลวน อาเภอ
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม

270,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 270,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 29 ข้อ 12)

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองแฟบ - ปศุสัตว์ หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองพลอง ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทาการปรับเกรดพื้นทางเดิมความกว้าง 5 เมตร และทา
การเทคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 270,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 37 ข้อ 54 )

8. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การ
บริหารส่วนตาบลมะลวน หมู่ที่ 5 บ้านต้น
ปาบ ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

โดยทาการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ยาว 130 เมตร พร้อมประตู
ทางเข้า 6 เมตร และทาการเคลื่อนย้ายปูายชื่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมะลวน จานวน 1 ปูาย พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนดงบประมาณ
1,372,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 80 ข้อ 4 )

9. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านชุมแสง โดยทาการถมดินปรับระดับขนาดกว้าง 86.35 เมตร
หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตาบลมะลวน อาเภอ ยาว 88.25 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,620 ตารางเมตร ปริมาณดินจานวน
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบ
ประมาณ
(บาท)
270,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 9

กองช่าง

1,372,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

2,510,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

6,858 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเรียบบดอัดและปูหญ้า
นวลน้อย จานวน 2,400 ตารางเมตร ติดตั้งปูายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมะลวนกาหนด งบประมาณ 2,510,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 63 ข้อ 7 )

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง(ต่อ)
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 9 ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 9 รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลมะลวนกาหนด งบประมาณตั้ง
ไว้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 46 ข้อ 30 )

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

100,000

1-9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

9

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ลา
ดับ
ที่

๑.

2.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ทอ่ PVC ขนาด
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน ตาบลมะลวน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. ความลึก 4050 เมตร หรือมีปริมาณน้า 3.5-5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน
สามแยกบ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 บ้าน
ห้วยกรวด ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มใต้น้า (ซับเมอร์ซิเบิล)ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จานวน 1 ชุด และทาการก่อสร้าง
หอถังประปาทรงเชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20 เมตร พร้อมตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด
30 แกลลอน/นาที ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟูาจานวน 1 ชุด และ
มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ จานวน 1 ชุด ติดตั้งปูายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมะลวน งบประมาณ 753,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้า 42 ข้อ 9)
โดยทาการก่อสร้างฐานหอถังเชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองน้าขนาด 30 แกลลอน/
นาที และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาขนาด 15 แอมป์ จานวน 1 ชุด
พร้อมขยายท่อเมนประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ชั้น 8.5 ระยะทาง 460 เมตรและเชื่อมต่อระบบประปา
พร้อมใช้งานได้ พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลมะลวนกาหนด
งบประมาณ 565,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 44 ข้อ 20 )

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
753,000

565,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมู่ที่ 2

กองช่าง

หมู่ที่ 6

กองช่าง
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พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค(ต่อ)
ลา
ดับ
ที่

3.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน
บ้านวังสัก หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตาบล
มะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. ความลึก 6080 เมตร หรือมีปริมาณน้า 3.5-5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มใต้น้า (ซับเมอร์ซิเบิล)ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จานวน 1 ชุด และทาการก่อสร้าง
หอถังประปาทรงเชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20 เมตร พร้อมตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 30
แกลลอน/นาที ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟูาจานวน 1 ชุด และ
มิเตอร์ไฟฟูาขนาด 15 แอมป์ จานวน 1 ชุด ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน งบประมาณ
782,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 44 ข้อ 17)

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
782,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมู่ที่ 5

กองช่าง

11

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

12

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๒ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร
ลา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ลา
ดับ
ที่

๑.

2.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
- โรงเรียนวัดห้วยกรวด เป็นเงิน 780,000 บาท เด็กนักเรียน
จานวน 195 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ตามหนังสือโรงเรียนวัดห้วยกรวดที่ ศธ 04164.213/ 199
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
- โรงเรียนวัดแหลมไผ่ เป็นเงิน 372,000 บาท เด็กนักเรียน
จานวน 93 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตาม
หนังสือโรงเรียนวัดแหลมไผ่ ที่ ศธ 04164.215/ 89
ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
หน้า 55 ข้อ 3 ) (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน ศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ ก บ้ า นคลองสิน ทอง เป็ น เงิ น 160,000 บาท เป็ นค่ า
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองสิน
ทอง จานวน 117 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 198,900 บาท เป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
1,152,000

932,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร.วัดห้วย
กรวด
รร.วัดแหลมไผ่

ศพด.อบต.
มะลวน
ศพด.บ้าน
คลองสินทอง
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พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ลา
ดับ
ที่

3.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ค่าอาหารเสริม (นม)

4.

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

5.

โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็ก

6.

โครงการจัดซื้อเตียงเหล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
- โรงเรียนวัดห้วยกรวด เป็นเงิน 373,659 บาท เด็กนักเรียน
จานวน 195 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- โรงเรียนวัดแหลมไผ่ เป็นเงิน 178,207 บาท เด็กนักเรียน
จานวน 93 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
สินทอง จานวน 117 คน อัตราคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 224,196 บาท
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ตั้ง
แขนที่นั่งปรับระดับสูง - ต่าได้ จานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 56 ข้อ 8 )
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ตัว ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 56ข้อ 9 )
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 2 ตัว
สาหรับใช้ในห้องพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลมะลวน ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 57 ข้อ 13 )

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
776,062

8,000

12,000

38,000

สถานที่
ดาเนินการ
รร.วัดห้วย
กรวด
รร.วัดแหลมไผ่
ศพด.อบต.
มะลวน
ศพด.บ้าน
คลองสินทอง

ศพด.อบต.
มะลวน
ศพด.บ้าน
คลองสินทอง
ศพด.อบต.
มะลวน
ศพด.บ้าน
คลองสินทอง
ศพด.อบต.
มะลวน
ศพด.บ้าน
คลองสินทอง
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พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ลา
ดับ
ที่

7.

8.

9.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)
211,000

โครงการก่อสร้างห้องน้า+ห้อง
ส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองสินทอง หมู่ที่ 8 บ้าน
คลองสินทอง ตาบลมะลวน
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้า+ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสินทอง โดยทาการก่อสร้าง
ห้องน้า+ห้องส้วม ความกว้าง 3.50x4.50 เมตร
จานวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน
กาหนด งบประมาณ 211,000 บาท บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 57 ข้อ 11 )

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องน้า+ห้องส้วมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมะลวน หมู่ที่ 5 บ้านต้น
ปาบ ตาบลมะลวน อาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้า+ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน โดยทาการกั้นห้องน้าด้วย
ผนังสาเร็จรูปปาติเคิลบอร์ด ขนาด 1.00x1.50 เมตร
จานวน 4 ห้อง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน
กาหนด งบประมาณ 133,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 57 ข้อ 12 )

133,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดงาน
งาน(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้า 65 ข้อ 7)

50,000

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศพด.บ้าน
คลองสินทอง

สานักปลัด

ศพด.อบต.
มะลวน

สานักปลัด

อบต.มะลวน

สานักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒560
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าจั ด 150,000
สถานที่/ตกแต่งเวที เงินรางวัล/ของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าประกวดหนูน้อย
นพมาศ นางนพมาศ ฯลฯ และค่ าใช้จ่า ยอื่ น ๆ ที่ จาเป็น ที่เบิ ก ได้ ตาม
ร ะ เ บี ย บ (ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ปี พ . ศ . 2 5 6 0 2562 หน้า 64 ข้อ 12 )

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

2.

โครงการรดน้าผู้สูงอายุ

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโครงการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพร
ผู้ใหญ่ เช่น ค่า อาหาร/เครื่ องดื่ ม ค่ าจั ดเตรีย มสถานที่ และค่า ใช้ จ่า ย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดงานที่เบิก ได้ตามระเบีย บ เป็นต้น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 4 )

50,000

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

3.

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอพุนพิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพุนพินในการดาเนินงาน
ตามโครงการการจัดงานประจาปีพุนพินถิ่นอารยธรรม ปี 2560 หนังสือ
อาเภอพุนพินที่ สฎ 0818/ ว 2589 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 59 ข้อ 8 )

30,000

อ.พุนพิน

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
พุนพิน

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๓ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
ลา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-ไม่ได้ดาเนินการแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

18

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๔ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ลา
ดับ
ที่

1.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.
มะลวนคัพ ประจาปี 2560

งบ
ประมาณ
(บาท)

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า อบต. 150,000
มะลวนคัพ ประจาปี 2560 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/สนาม
กีฬา ค่า อาหาร/เครื่อ งดื่ม ค่า ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิ น
กีฬา ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีม
นักกี ฬาเยาวชน ประชาชน นั กเรี ยนเข้ าร่ว มการแข่งขัน กีฬ า
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น เช่น อาเภอ จังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันและเชิญให้ส่งทีม
นัก กีฬ าเข้ า ร่ว มการแข่ งขัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒ นาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 63 ข้อ 9 )

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.มะลวน สานักปลัด

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๕ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพคนพิการและสังคมสงเคราะห์
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

๑.

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผสู้ ูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ตามประกาศ
รายชื่อขององค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน

2.

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ค นพิ ก ารที่ มี สิ ท ธ์ ต าม
ประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
7,362,700
1,581,200

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

20

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๖ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ลา
ดับ
ที่

๑.

๒.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ฝึกทบทวน อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ฝึกทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)และพิธี
สวนสนามประจาปี

1๐๐,๐๐๐

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

- การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญเช่น
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

๓๐,๐๐๐

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

21

พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-

ไม่ได้ดาเนินการ

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

22

พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่งเสริมบาบัดและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-

-ไม่ได้ดาเนินการแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

23

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
ลา
ดับ
ที่

๑.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อถังขยะ

งบ
ประมาณ
(บาท)

จัดซื้อถังขยะทรงเหลี่ยม มีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร 300,000
จานวน ๕๐ ลูก

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕.๓ ส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-

ไม่ได้ดาเนินการ

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

25

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลา
ดับ
ที่
1.

2.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จัดทาเวทีทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาสี่ปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ระดับตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุม ค่าจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับตาบล ฯลฯ

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)
30,000

30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

ตาบล
มะลวน

สานักปลัด

26

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
ลา
ดับ
ที่

1.

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

2.

3.

4.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
4,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มี
ที่ตั้งแขนที่นั่งปรับระดับสูง - ต่าได้ จานวน 1 ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 81 ข้อ 8 )
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
8,100
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จานวน 18 ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 81 ข้อ 10 )
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
4,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ตั้งแขน
ที่นั่งปรับระดับสูง - ต่าได้ จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 81 ข้อ 9 )

อบต.

สานักปลัด

อบต.

สานักปลัด

อบต.

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 หน้า 81 ข้อ 11 )

อบต.

สานักปลัด

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

9,500
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
ลา
ดับ
ที่

5.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวงผล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 ข้อ 3 )

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

21,000

อบต.
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พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

6.

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา

7.

โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 1 KVA

8.

โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูาขนาด 2 KVA

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 ข้อ 3 )
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 1 KVA จานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 ข้อ 3 )
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 2 KVA จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 KVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟูา Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220 +/-20
- มีช่วงแรงดันไฟฟูา Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-10
- สามารถสารองไฟฟูาที่ Full Loadได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 ข้อ 3 )

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

3,300

อบต.

สานักปลัด

5,800

อบต.

สานักปลัด

13,000

อบต.

สานักปลัด
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พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ
ลา
ดับ
ที่

๑.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จัดอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,พนักงานส่วนตาบลและผู้นาชุมชน
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่ องเขียน-อุปกรณ์ วัสดุ
ส านั ก งาน ค่ า เช่ า ที่ พั ก , สถานที่ อ บรม, ค่ า ยานพาหนะ,
ค่ า อาหาร อาหารว่ า ง,เครื่ อ งดื่ ม และค่ า ของสมนาคุ ณ ใน
การศึกษาดูงาน เป็นต้น

แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๓๐๐,๐๐๐

อบต.
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พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-

ไม่ได้ดาเนินการ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

