แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

บทนํา
บัญชีโครงการและงบประมาณ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1
3
7

สารบัญ
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

1
2
3
4
5

บทนํา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
บัญชีประสานโครงการพัฒนา

หน้า
1
3
28
41
48
53
139
158
163
316
438
511

สารบัญ
หน้ า

บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

1
2
3
4
5
6

บทนํา
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
การวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล

1
3
34
44
54
57

สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

บทนํา
บัญชีโครงการและงบประมาณ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า
1
3
8

สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

บทนํา
บัญชีโครงการและงบประมาณ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้า
1
3
7

สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

บทนํา
บัญชีโครงการและงบประมาณ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้า
1
3
7

ส่วนที่ 1
บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น
ด้วย ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้นอีก
ด้วย
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลอีกด้วย

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง
บํารุงรักษาถนนทางเท้า เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง
บํารุงรักษา ท่อระบายน้ํา สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือ
และระบบประปา
1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง
บํารุงรักษาและการจัดระบบจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้ผัง
เมืองรวม
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานประกอบการ
ให้ได้มาตรฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
การลงทุนด้านพาณิชยกรรม
2.4 แนวทางการพัฒนา สร้าง ส่งเสริม เชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยว
รวม

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด
24

9.92

30,306,890

5.79

3

1.24

27,800,000

5.32

5

2.06

21,925,420

4.19

1

0.41

3,688,100

0.70

33

13.63

83,720,410

16.01

1

0.41

300,000

0.06

1

0.41

300,000

0.06

4

1.65

6,000,000

1.15

6

2.48

6,600,000

1.27

หน่วยดําเนินการ
- สํานักการช่าง
- แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 1
(พุนพิน)
- บมจ.ทีโอที สุราษฏร์ธานี
- การประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี

- สํานักปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้มี
การบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึง
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
4.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างให้ประชาชน มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีสุขภาพดี

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด

3

1.24

14,737,200

2.82

1

0.41

7,520,000

1.44

1

0.41

450,000

0.08

5

2.06

22,707,200

4.34

11

4.54

108,630,000

20.77

72

29.75

16,055,000

3.07

9

3.72

14,231,200

2.72

9

3.72

3,707,000

0.71

หน่วยดําเนินการ

- สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักปลัดเทศบาล
- สํานักการช่าง

- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักปลัดเทศบาล
- สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
กีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
ของนักเรียน
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการศึกษาให้
ทันสมัยทั้งในระบบและนอกระบบ
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
รวม

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
2
0.83
5,330,000
1.02
10

4.13

31,704,300

6.06

113

46.69

179,657,500

34.36

5

2.06

5,310,000

1.01

21

8.68

112,028,898

21.42

17

7.02

21,115,160

4.04

11

4.54

13,330,000

2.55

54

22.30

151,784,058

29.03

หน่วยดําเนินการ

- สํานักการศึกษา
- สํานักปลัดเทศบาล

5

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนา จัดหา
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน
6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนารายได้ของเทศบาล
6.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และบังคับใช้โดยเคร่งครัด
6.8 แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
รวม
รวมทั้งสิน้

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

จํานวน
งบประมาณ
(บาท)

7

2.89

19,560,000

3.74

8

3.30

55,502,700

10.61

7

2.89

1,220,000

0.23

4

1.65

1,446,000

0.28

1
3

0.41
1.24

400,000
250,000

0.07
0.05

1

0.41

50,000

0.01

31
242

12.81
100.00

78,428,700
522,897,868

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดําเนินการ

- สํานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและแผนงาน
- สํานักการคลัง
- สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักการช่าง
- สํานักการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

15.00
100.00

6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนภายใน
หมู่บ้านเสรีพล

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร ยาว 778.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,890.00 ตารางเมตร

1,295,000

ถนน
ภายใน
หมู่บ้าน
เสรีพล

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

2

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนชน
เกษม ซอย 45 แยก
ซ้าย 1
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนพ่อ
ขุนทะเล ซอยแยก
ระหว่าง ซอย 13/1 13/2

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
475.00 ตารางเมตร

237,990

ถนน
ชนเกษม
ซอย 45
แยกซ้าย 1

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.50
เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
990.00 ตารางเมตร

498,700

ถนน

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

3

พ่อขุนทะเล
ซอยแยก
ระหว่าง
ซอย
13/1 - 13/2

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย

ต.ค.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน ทางเท้า เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2559
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
วิภาวดี

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00
- 13.50 เมตร ยาว
1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 12,000.00
ตารางเมตร

3,998,500

ถนนวิภาวดี

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

6

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบาง
ใหญ่ซอย 16 (ชุมชน
บ้านบางใหญ่)

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร

399,100

ถนนบางใหญ่
ซอย 16

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ย

5

ส.ค

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ค

ถนนอําเภอ
ซอย 11

มิ.ย.

200,200

พ.ค.

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร

เม.ย

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนอําเภอ
ซอย11

พ.ศ. 2560
มี.ค.

4

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
หลังศาลเจ้าแป๊ะกง
(ชุมชนวังเพชร)

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร ยาว400.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,000.00 ตารางเมตร

666,000

ถนน
หลังศาลเจ้า
แป๊ะกง

8

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ศรีวิชัย ซอย 15
แยกซ้าย 2

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว60.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
240.00 ตารางเมตร

120,000

ถนนศรีวิชัย สํานักการช่าง
ซอย 15 แยก ส่วนการโยธา
งาน
ซ้าย 2

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
โฉลกรัฐ ซอย 18/1

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว150.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร

200,800

9

สาธารณูปโภค

ถนนโฉลกรัฐ
ซอย 18/1

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

พ.ศ. 2560
มี.ค.

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

7

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

10

11

12

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 49
STA 0+000 1+000
ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ดงตาลพัฒนา 1
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ดงตาลพัฒนา 1
แยกขวา 1

สาธารณูปโภค

166,500

ถนนดงตาล
พัฒนา 1 แยก
ขวา 1

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

สํานักการช่าง
ถนน
ดงตาลพัฒนา ส่วนการโยธา
งาน
1

พ.ค.

1,059,740

เม.ย

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00
เมตร ยาว 530.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,180.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
500.00 ตารางเมตร

พ.ศ. 2560
มี.ค.

สํานักการช่าง
ถนน
ส่วนการโยธา
ชนเกษม
งาน
ซอย 49
สาธารณูปโภค
STA 0+000
- 1+000

พ.ศ. 2559
ก.พ.

3,208,340

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 9.63
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,630.00 ตารางเมตร

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตารางเมตร

280,120

14

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ดงตาลพัฒนา 2

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00
เมตร ยาว530.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,180.00 ตารางเมตร

1,059,740

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ศรีวิชัย ซอย 59
แยกซ้าย 1 ซอย 3
ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ศรีวิชัย ซอย 59
แยกซ้าย 1 ซอย 2

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50
เมตร ยาว80.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
520.00 ตารางเมตร

174,360

ถนน
ศรีวิชัย ซอย
59
แยกซ้าย 1
ซอย 3

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50
เมตร ยาว80.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
520.00 ตารางเมตร

174,360

ถนน
ศรีวิชัย
ซอย 59
แยกซ้าย 1
ซอย 2

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

15

16

สํานักการช่าง
ถนน
ดงตาลพัฒนา ส่วนการโยธา
งาน
2

สาธารณูปโภค

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน
ดงตาลพัฒนา 1
แยกขวา 1 ตอนที่ 2

พ.ศ. 2560
มี.ค.

ถนน
ดงตาล
พัฒนา 1
แยกขวา 1
ตอนที่ 2

13

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ฝั่งในบาง เชื่อม
ระหว่างบางชนะ บางด้วน แยกซ้าย 1
ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
กาญจนวิถี
ซอย 20/1

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว970.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,880.00 ตารางเมตร

1,605,500

ถนน

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว260.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,040.00 ตารางเมตร

346,220

19

ฝั่งในบาง
เชื่อม
ระหว่าง
บางชนะ
บางด้วน
แยกซ้าย 1
ถนน
กาญจนวิถี
ซอย 20/1

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ย

18

ส.ค

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ค

ถนน
เมืองใหม่

มิ.ย.

1,773,260

พ.ค.

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00
เมตร ยาว760.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,320.00 ตารางเมตร

เม.ย

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
เมืองใหม่

พ.ศ. 2560
มี.ค.

17

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

20

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
กาญจนวิถี
ซอย 16 แยกขวา 1

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว95.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
380.00 ตารางเมตร

133,100

ถนน
กาญจนวิถี
ซอย 16
แยกขวา 1

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

21

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
เสม็ดเรียง ซอย 4
แยกซ้าย 3

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว240.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
960.00 ตารางเมตร

398,400

ถนน

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

22

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
เสม็ดเรียง ซอย 4
แยกซ้าย 3/3

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว48.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
192.00 ตารางเมตร

79,360

เสม็ดเรียง
ซอย 4
แยกซ้าย 3

ถนน
เสม็ดเรียง
ซอย 4
แยกซ้าย
3/3

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

- ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00
เมตร ยาว308.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,700.00 ตารางเมตร

1,231,600

24

งานเสริมผิวแอสฟัสต์ - ปรับระดับผิวทางแอสฟัสต์
ในส่วนที่ผิวทางมีความชํารุด
เสีย

11,000,000

แขวงทาง
ทางหลวง
หลวงสุ
ราษฎร์
หมายเลข
ธานีที่ 1
420 ตอน
(พุนพิน)
วงแหวนรอบ
เมือง
สุราษฏร์ธานี
ระหว่าง กม.
5+809-กม.
12+000

ก.ย

ส.ค

ก.ค

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
งาน
สาธารณูปโภค

ซ่อมแซม
และปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ลูกเสือ STA 0+220
- 0+528

พ.ศ. 2560
มี.ค.

ถนน
ลูกเสือ
STA
0+220
0+528
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พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

1

2

3

ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม 25,000,000 ถนนพ่อขุนทะเล
ทางเท้า ถนนพ่อขุนทะเล
ดังนี้ ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,050.00 เมตร ทางเท้า
กว้าง 1-2 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 7,000 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00
เมตร
ซ่อมแซมฝาท่อระบาย ก่อสร้างฝาบ่อพักรางตื้น
2,500,000 ถนนดอนนก ตอนที่ 2
น้ําภายในถนนดอนนก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.55
ตอนที่ 2
เมตร ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร
ถึงสนามกีฬา (ฝั่งขวา)
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมทางเท้าถนนพ่อ
ขุนทะเล

วางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ํา
ซอยสํานักสงฆ์
(ท่าแขก) ม.1
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

วางท่อ HDPE 100 PN 6
ขนาด 110 มม.

300,000

ซ.สํานักสงฆ์ (ท่าแขก)

สํานักการ
ช่าง
งานบําบัดน้ํา
เสีย

สํานักการ
ช่าง
งานบําบัดน้ํา
เสีย
กปภ.
สาขา
สุราษฎร์ธานี

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษา ท่อระบายน้ํา สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือ และระบบประปา
พ.ศ. 2559
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานทีด่ ําเนินการ
หน่วย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ

1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา และการจัดระบบจราจร ไฟฟ้า แสงสว่าง

1

2

6,500,000
ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคู่
เกาะกลางถนนชน
หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า
เกษม
200 W ความสูงไม่น้อยกว่า
9 เมตร จํานวน 65 ต้น
บริเวณเกาะกลางถนนชน
เกษมตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด
ปรับปรุงติดตั้งโคมไฟ ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED 11,000,000
ถนนชนิด LED ขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W
ไม่น้อยกว่า 150W
บริเวณถนนท่าชนะ, ถนนวัด
โพธิ์-ในลึก, ถนนวิภาวดี,
ถนนพ่อขุนทะเล, ถนน
ราษฎร์บํารุง, ถนนท่าฉาง,
ถนนเรือนจําเก่า, ถนนศรีตา
ปี, ถนนตีเหล็ก, ถนนศรี
นครินทร์, ถนนต้นโพธิ์, ถนน
มิตรเกษม, ถนนค่าย อส.,
ถนนร่มเกล้าและถนนบัญชา
จํานวน 400 ชุด ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด

-

สํานักการ
ช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่
และไฟฟ้าฯ

ก.ย.

สํานักการ
ช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่
และไฟฟ้าฯ

พ.ศ. 2560
ส.ค.

-

พ.ศ. 2559

ก.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

มิ.ย.

สถานทีด่ ําเนินการ

พ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

3

ขนาดเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

สํานักการ
ช่าง
ส่วนการโยธา
งานสถานที่
และไฟฟ้าฯ

ก.ย.

-

พ.ศ. 2560
ส.ค.

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยาย 1,045,420
เขตไฟฟ้า ดังนี้
1. บริเวณถนนร่มเกล้า
2. บริเวณถนนโฉลกรัฐ
ด้านซ้าย-ขวา ตั้งแต่สี่แยก
สวนหลวง ร.9 ถึงสามแยก
ถนนเลี่ยงเมือง
3. บริเวณถนนชนเกษม 47
ซอยบุญเหลือ
4. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
(ซอยนราวดี)
5. บรเวณถนนชนเกษม 43
แยกซ้าย 3
6. บริเวณถนนดอนนก
(ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรจรด
ค่ายวิภาวดี)
7. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
13/1

พ.ศ. 2559

ก.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

มิ.ย.

สถานทีด่ ําเนินการ

พ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

4

5

งานติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว 1,498,000 ทางหลวงหมายเลข 420
ตอน วงแหวนรอบเมือง
ความสูง 9.00 ม. จํานวน 34
สุราษฎร์ธานี ระหว่าง
ต้น

แขวงทาง
หลวง
สุราษฏร์ธานี
กม.30+054- กม.30+534
ที่ 1 (พุนพิน)
งานเครื่องหมายจราจร ตีเส้นและเครื่องหมายจราจร 1,882,000 ทางหลวงหมายเลข 420
แขวงทาง
ตอน วงแหวนรอบเมือง
บนผิวทาง
บนผิวทางด้วย
หลวง
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
ระหว่
า
ง
Thermoplastic Paint
สุราษฏร์ธานี
กม.5+809- กม.18+554
ที่ 1 (พุนพิน)

ก.ย.

พ.ศ. 2560
ส.ค.

พ.ศ. 2559

ก.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

มิ.ย.

สถานทีด่ ําเนินการ

พ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

1

ย้ายแนวสายเคเบิลทองแดง
และเคเบิลใยแก้วนําแสง
รองรับโครงการก่อสร้างถนน
ตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฏร์ธานี
(ตอนที่ 2) จังหวัด
สุราษฏร์ธานี

- สร้างท่อร้อยสาย ลอดถนน จํานวน 1,497,600 โครงการ
บมจ.ทีโอที สฎ.
9 จุด เพื่อรองรับสายสื่อสาร
ก่อสร้างถนน
โทรคมนาคม (สี่แยกถนนชนเกษม
ตามผังเมืองรวม
(จุดเริ่มก่อสร้าง), สี่แยกถนนอําเภอ
ถนนสาย ก ผัง
สามแยกค่ายวิภาวดี (ข้างกําแพงค่าย
เมืองรวมเมือง
ทหาร), สีแ่ ยกถนนโฉลกรัฐ สี่แยก เค
สุราษฏร์ธานี
ปาร์ค, สามแยกถนนปากน้ําตาปี)
(ตอนที่ 2)
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ถนนชน
เกษม-ปากน้ํา)
- ย้ายแนวเคเบิลทองแดงและงาน
เคเบิลใยแก้วนําแสง

บมจ.ทีโอที สฎ.
2,190,500 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ตามผังเมืองรวม
ถนนสาย ก ผัง
เมืองรวมเมือง
สุราษฏร์ธานี
(ตอนที่ 2)
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ถนนชน
เกษม-ปากน้ํา)

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

หน่วยดําเนินการ

เม.ย

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวม
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน

1

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการ ด้านการ
ท่องเที่ยวเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

- จัดอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

งานส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว
สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

300,000 - โรงแรมภาย
ในเขต
เทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานี

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

14

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรม

1

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรที่กําหนดเพื่อส่งเสริมสร้าง
อาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ปีละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 100 คน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

300,000

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้าง ส่งเสริม เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเทีย่ ว

- จัดทําแผนทีแ่ นะนําสถานที่
ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

ส่งเสริมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

3

ความร่วมมือด้านการ -เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัด 1,000,000 อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
จังหวัด
ท่องเที่ยวระหว่าง
อุบลราชธานี
ภูมิภาค

4

ตลาดสะพานโค้ง 100 -จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์
ปี
เวลา 15.00 – 22.00 น.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
3,500,000 สถานที่
ท่องเที่ยวในเขต การท่องเที่ยว
สํานัก
เทศบาลนคร
ปลัดเทศบาล
สุราษฎร์ธานี

พ.ย.

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
500,000 ถนนศรีตาปี
สะพานนริศ

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 ถนนคนเดิน
- จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของทุก
เดือนเวลา 16.00 – 22.00 น.

งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สํานัก
ปลัดเทศบาล

1,000,000 ถนนเศรษฐภักดี งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สํานัก
ปลัดเทศบาล

16

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

จ้างทําความสะอาดสํานักงาน -จ้าเหมาบริษทั รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน รวมพื้นที่ 8,667
ตารางเมตร พนักงานจ้างบริษัท
จํานวน 14 คน

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

งานธุรการ
1,987,200 อาคารสถานที่
ของเทศบาลนคร สํานักปลัดฯ
สุราษฏร์ธานี
รายละเอียดดังนี้
1. อาคาร
สํานักงาน
เทศบาล
2. อาคารสํานัก
การสาธารณสุขฯ
และสํานัก
ทะเบียนฯ
3. อาคารสํานัก
การศึกษา
4. อาคารส่วนช่าง
สุขาภิบาล
5. ห้องส้วม
ด้านข้างอาคาร
สํานักงาน
เทศบาลชั้น 1

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

2

การจัดการขยะในชุมชน

- ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
สถานศึกษา ศาสนา ภาคเอกชน
และสถานประกอบการ เช่น
การทําน้ําหมักจุลินทรีย์ การทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน การทําน้ํายา
เอนกประสงค์และจัดกิจกรรมถังข้าว
หมูกู้โลกเพื่อรณรงค์คัดแยกขยะ
อินทรีย์ อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง
- จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของ
สัญจร เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะรี
ไซเคิล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมขยะอันตรายและกล่อง
เครื่องดื่มจับรางวัล อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมสะพานบุญรีไซเคิล
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู่มูลนิธิ
วัดสวนแก้ว อย่างน้อยปีละ 20 ครั้ง
- ส่งเสริมการจัดการขยะอันตราย
โดยการเพิ่มจุดรองรับขยะอันตราย
จากชุมชน อย่างน้อย 30 ชุมชน
- สนับสนุนศูนย์เรียนรู้คาร์บอนต่ํา
เมืองคนดีจํานวน 1 ศูนย์
- พัฒนาศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพ
ซาเล้งค้นหาขยะในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 ศูนย์

750,000

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ และ
สํานักงาน
เทศบาล

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

งานส่งเสริมและ
ควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2560

พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

เมย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

3

ปรับพื้นที่สถานที่กําจัดมูล
ฝอยฯ ตําบลวัดประดู่

สถานที่
ดําเนินการ

- ปรับพื้นที่สถานที่กําจัดมูลฝอยฯ
12,000,000 สถานที่กําจัดมูล
ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง จังหวัด
ฝอยฯ ตําบลวัด
สุราษฎร์ธานี พื้นที่ขนาด 43-1-90
ประดู่
8/10 ไร่ ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก สูงไม่
น้อยกว่า 1.80 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 730 เมตร พร้อมประตู
ทางเข้า ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างไม่
น้อยกว่า 25 จุด ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์
ขนาด 10.00 x 30.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
จํานวน 1 หลัง

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

งานกําจัดมูลฝอยฯ

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560

พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

เมย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

3.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานรักษา
ทางสาธารณะ ความสะอาด
ในเขตเทศบาลฯ
สํานักการ
จํานวน สาธารณสุขและ
70 เส้นทาง สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
7,520,000 ถนน

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
/กิจกรรม
1 พัฒนาระบบงานบริการกวาด/ - จ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลภายนอก กวาด/เก็บขน
เก็บขนขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย จํานวน 70 คน ระยะทางไม่น้อยกว่า
77.95 กิโลเมตร

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้มีการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560

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

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
/กิจกรรม
(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี - จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ํา
450,000 ชุมชน งานส่งเสริมและ
จํานวน 1 ครั้ง
ในเขตเทศบาลฯ ควบคุมคุณภาพ
- จัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
และสํานักงาน สิ่งแวดล้อม
จํานวน 1 เล่ม
เทศบาล
สํานักการ
- จัดอบรมแกนนําชุมชนด้านการเฝ้าระวังมลพิษ
สาธารณสุขและ
ทางน้ํา อากาศ เสียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําในเขตเทศบาลฯ
ทุก 3 เดือน
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ไม้ใหญ่ในเมือง โดยการสํารวจ
พรรณไม้ในเขตเทศบาลฯ อย่างน้อยปีละ 300 ต้น
- ส่งเสริมให้สํานักงานเทศบาลฯ และหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลฯ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสํานักงาน
สีเขียว ปีละ 1 ครั้ง

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รบั การดูแลสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทัว่ ถึง

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1,100,000 สถานที่เอกชน
-จัดฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษา
และในชุมชน/
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อม
สนามกีฬาและ
ทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
อื่นๆตาม
มหกรรมเชิงสุขภาพด้วยการส่งเสริม
กําหนด
การออกกําลังกาย ฯลฯ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
100,000 ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ -จัดฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษา
คุณภาพชีวิต
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เรียนรู้ด้านต่างๆอาทิ สุขภาพ อาชีพ
เทศบาลฯ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อื่นๆ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุในชุมชนมี
(อาคาร
คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นศูนย์ส่งเสริม
เอนกประสงค์)
สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
จิตอาสา
560,000 ศูนย์การเรียนรู้
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
ict ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
คอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ให้แก่
เทศบาลนคร
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เด็ก เยาวชน ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
สุราษฎร์ธานี
หรือผู้ด้อยโอกาส และประชาชนใน
พื้นที่ รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
(อาคาร
ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฯ และผู้
เอนกประสงค์)
ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการฯ

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการฯ

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการฯ

4
5

งบประมาณ
(บาท)

300,000
ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพ -จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริม
เด็กและเยาวชน
และพัฒนาศักยภาพเด็กฯและ
ส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กฯ
50,000
ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนา -จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วม
คุณภาพชีวิตประชาชนใน
โครงการ ประมาณ 100 คน
ชุมชน

6

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

7

พัฒนาศักยภาพจิตอาสาใน
ชุมชน

8

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริม
และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
-บูรณาการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
โดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรฐานใหม่ตามแนวทางประกาศ
คสช.ฉบับที่ 108/2557
-จัดฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษา
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครจิตอาสา
-จัดฝึกอบรม/สัมมนา และศึกษา
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขต
เทศบาล

300,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

สถานที่ราชการ
หรือเอกชนตาม
เหมาะสม
กองสวัสดิการ
สังคมหรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน
สถานที่ราชการ
หรือเอกชนตาม
เหมาะสม

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการฯ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2559

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการฯ

200,000

สถานที่ราชการ ฝ่ายสังคม
หรือเอกชนตาม สงเคราะห์
เหมาะสม
กองสวัสดิการฯ

300,000

สถานที่ราชการ ฝ่ายสังคม
หรือเอกชนตาม สงเคราะห์
เหมาะสม
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

9

ให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

-จ่ายสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 91,800,000 เทศบาลนคร
ให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ในอัตรา
สุราษฎร์ธานี
เดือนละ 600,700,800และ1,000

หน่วยดําเนินการ
ฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการฯ

บาท ตามช่วงอายุ
-จ่ายสวัสดิการเงินเบี้ยความพิการให้ 13,500,000 เทศบาลนคร
คนพิการเป็นรายเดือน ในอัตรา 800
สุราษฎร์ธานี
บาท/เดือน
420,000 เทศบาลนคร
11 ให้สวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วย -จ่ายสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
เอดส์ให้ผู้ป่วยเอดส์เป็นรายเดือนใน
สุราษฎร์ธานี
อัตรา 500 บาท/เดือน
12 ย้ายแนวสายเคเบิลทองแดง - สร้างท่อร้อยสาย ลอดถนน จํานวน 1,497,600 โครงการ
9 จุด เพื่อรองรับสายสื่อสาร
และเคเบิลใยแก้วนําแสง
ก่อสร้างถนน
รองรับโครงการก่อสร้างถนน โทรคมนาคม (สี่แยกถนนชนเกษม
ตามผังเมืองรวม
ตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก (จุดเริ่มก่อสร้าง), สี่แยกถนนอําเภอ
ถนนสาย ก ผัง
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฏร์ธานี สามแยกค่ายวิภาวดี (ข้างกําแพงค่าย
เมืองรวมเมือง
ทหาร), สีแ่ ยกถนนโฉลกรัฐ สี่แยก เค
(ตอนที่ 2) จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
ปาร์ค, สามแยกถนนปากน้ําตาปี)
สุราษฏร์ธานี
- ย้ายแนวเคเบิลทองแดงและงาน
2,190,500 (ตอนที่ 2)
เคเบิลใยแก้วนําแสง
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ถนนชน
เกษม-ปากน้ํา)
10 ให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการหรือทุพพลภาพ

พ.ศ.2559

ฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการฯ
บมจ.ทีโอที สฎ.

บมจ.ทีโอที สฎ.

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

1

2

3

4

อุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทํา
เครื่องมือประมง (ต่อเนื่องปี 59)
ชุมชนคลองฉนาก

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทําเครื่องมือ
ประมงให้กับประชาชนในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผัก -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปลูก
สวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ผักสวนครัวเกษตรอินทรียต์ ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกใน
ชุมชนบางทอง
ชุมชน/ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
เสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กรชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ดุกอุยในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
59) ชุมชนหาดตายวง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุย
ในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี59) ให้กับ
สมาชิกในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนบางหลา
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกพืชผักสวนครัว
เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับสมาชิกในชุมชน

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

พ.ศ.2559

เม.ย

หน่วยดําเนินการ

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

5

6

7

8

อุดหนุนส่งเสริมอาชีพทํากระเป๋า -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ปักเลื่อม,มุก ชุมชนสหกรณ์ครู ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการทํากระเป๋าปัก
เลื่อม,มุก ให้กับประชาชนในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
59) ชุมชนตาปี
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมภาษา
(จีนกลางอังกฤษ) เบือ้ งต้นให้กบั สมาชิก
ในชุมชน
อุดหนุนฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทําเบเกอรี่
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนตลาดล่าง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการทําและจําหน่าย
ขนมเบเกอรี่ ให้กับสมาชิกในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนหลังอาชีวะ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรปลูกพืชผักสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับสมาชิกในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

68,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

65,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

9

อุดหนุนฝึกอบรมทําผลิตภัณฑ์ -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
วัดโพธาวาส
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรทําผลิตภัณฑ์จัก
สานภูมิปัญญาสู่ชุมชน ให้กับประชาชน
ในชุมชน
10 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนวัดไทร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกพืชผักสวนครัว
เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน
11 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกพืชผักสวนครัว
เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน
12 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักเกษตรอินทรียต์ ามหลัก ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนหน้าด่าน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

13 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างซ่อม
จักรยาน ชุมชนราษฎร์อุทิศ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรช่างซ่อมจักรยาน
ให้กับประชาชนในชุมชน
14 อุดหนุนฝึกอบรมอาชีพช่างซ่อม -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนราษฎร์บาํ รุง-ดอนนก
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรช่างซ่อม
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้กับประชาชน
ในชุมชน
15 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนหัวแหลมพัฒนา
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรปลูกพืชผัก
สวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
16 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
พอเพียง ชุมชนฝั่งบางใบไม้
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

17 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเทศบาล

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเพาะเห็ด
ให้กับประชาชนในชุมชน
18 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัด
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เย็บเสื้อผ้า ชุมชนสันติสุข
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า
ให้กับประชาชนในชุมชน
19 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาว -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ชุมชน (ต่อยอด) ชุมชนปากน้ํา ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรกลองยาวชุมชน
(ต่อยอด) ให้กับประชาชนในชุมชน
20 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญา ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจังหวัด และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ทหารบก สุราษฎร์ธานี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

21 อุดหนุนส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
กระชัง (ต่อเนื่อง ปี 59)
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชน ร.25 พัน3
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/ปรับปรุงกระชัง
ปลาและจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การเลี้ยงปลา
22 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม้ดอกไม้ประดับ
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนไทยสมุทร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ ให้กับประชาชนในชุมชน
23 อุดหนุนฝึกอบรมการเพาะเห็ด -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนกาญจนวิถีรว่ ม และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ใจ
ปฏิบัติการหลักสูตรการเพาะเห็ดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
24 อุดหนุนฝึกอบรมการทํา
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เครื่องมือประมง (ต่อเนื่องปี 59) ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนบางกุง้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการทําเครือ่ งมือ
ประมง ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

25

26

27

28

อุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาว -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ชุมชน ชุมชนวัดท่าทอง
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรกลองยาวชุมชน
ให้กับประชาชนในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมการทําดอกไม้ -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประดิษฐ์ (ต่อเนือ่ งปี 59) ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การทําดอกไม้
ประดิษฐ์ (ต่อเนือ่ งปี 59)
ให้กับประชาชนในชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูป
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ปลา ชุมชนหลังคลัง ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลา ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผัก -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
สวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนเปี่ยมสุข
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรปลูกผักสวนครัว
เกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

29 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทํา
ของที่ระลึกและของชําร่วย
ชุมชนบางกุง้ 1

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การทําของทีร่ ะลึก
และของชําร่วย ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
30 อุดหนุนส่งเสริมการทําของที่
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ระลึก ของชําร่วย และจัด
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ดอกไม้ ชุมชนบางกุง้ 2
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการทําของที่ระลึก
ของชําร่วย และการจัดดอกไม้ ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
31 อุดหนุนฝึกอบรมอาชีพการทํา -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผ้าบาติก ชุมชนบางกุง้ 3
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการทําผ้าบาติก
ให้กับประชาชนในชุมชน
32 อุดหนุนส่งเสริมการปลูกมะนาว -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในบ่อซีเมนต์เพือ่ สร้างรายได้
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนหนองบัว
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกมะนาวใน
บ่อซีเมนต์ ให้กบั ประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

87,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

50,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

33 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
สวนครัวตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนลูกเสือ-การุณ
ราษฎร์
34 อุดหนุนส่งเสริมการเพาะเห็ด
พืชผักคอนโด เกษตรอินทรีย์
ชุมชนเสรีพล

35 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตลาดดอนนก

36 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเพชรวิลล่า

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกผักสวนครัว
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพาะเห็ด
พืชผักคอนโด เกษตรอินทรีย์
ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกผักสวนครัว
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

37 อุดหนุนฝึกอบรม จักสาน
เส้นพลาสติก ชุมชนวังเพชร

38 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อดิน
ชุมชนกรมทหารราบที่ 25

39 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหน้าสนามกีฬา

40 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการถัก
กระเป๋าด้วยไหมเชือกร่ม
ชุมชนหน้าค่าย อส.

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรจักสานเส้น
พลาสติก ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อดิน ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืชผักสวน
ครัวเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการถักกระเป๋าด้วย
ไหมเชือกร่ม ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

41 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก
ผักปลอดสารพิษ
ชุมชนหน้าศาลากลาง

42 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทํา
เครื่องแกงปักษ์ใต้ น้ําพริก
น้ํายาขนมจีน (ต่อเนื่องปี 59)
ชุมชนศรีธานี

43 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทํา
พวงหรีด ดอกไม้แห้ง
ดอกไม้จันทน์ ชุมชนเสรีไท

44 อุดหนุนส่งเสริมการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ
ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกผักปลอด
สารพิษ ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทํา
เครื่องแกงปักษ์ใต้ น้ําพริก น้ํายา
ขนมจีน ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการทําพวงหรีด
ดอกไม้แห้ง ดอกไม้จันทน์ ให้กบั
ประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ ให้กับประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

50,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

45 อุดหนุนฝึกอบรมการทําผลผลิต -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จากไม้ไผ่
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนเสม็ดเรียง
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทํา
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
46 อุดหนุนฝึกอบรมอาชีพให้กับผูม้ ี -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
รายได้น้อย
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนศรีธานี-ยางงาม
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกอบรม
อาชีพให้กับผู้มรี ายได้น้อยในชุมชน
ให้กับประชาชนในชุมชน
47 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการขยาย -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนเมตตาธรรม
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการขยายอาชีพการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชน
ในชุมชน
48 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืช -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนมะขามเตีย้
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรปลูกพืชอินทรียเ์ พื่อ
บริโภคในครัวเรือน ให้กับประชาชนใน
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

49 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
จัดตลาดนัดผักริมบึง
ชุมชนบึงขุนทะเล

50 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อย่างยั่งยืน
ชุมชนศรีวิชัย

51 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อย่างยั่งยืน
ชุมชนท่าแขก

52 อุดหนุนส่งเสริมการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ชุมชนเคหะชุมชน

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จัดตลาดนัดผักริมบึง
ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์
อย่างยัง่ ยืน ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ให้กับ
ประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

200,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

53 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์ ชุมชนวัดกลางใหม่

54 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทํา
พวงหรีด ดอกไม้แห้ง
ดอกไม้จันทน์
ชุมชนบ้านบางใหญ่

55 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก
ผักเกษตรอินทรีย์ลดคาร์บอน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

56 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์อย่างยัง่ ยืน
ชุมชนวัดหน้าเมือง

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ
เกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการทําพวงหรีด
ดอกไม้แห้ง ดอกไม้จันทน์ให้กบั
ประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ลดคาร์บอนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์อย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนใน
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

70,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

57 อุดหนุนส่งเสริมการผลิตถุงผ้า
เพื่อลดโลกร้อน
ชุมชนสิริสุข

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตถุงผ้าเพื่อ
ลดโลกร้อน ให้กับประชาชนในชุมชน
58 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อินทรีย์ชุมชนนาเนียน
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรอาชีพเกษตร
อินทรีย์ ให้กับประชาชนในชุมชน
59 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อินทรีย์อย่างยั่งยืน
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนย่านยาว
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์
อย่างยัง่ ยืน ให้กับประชาชนในชุมชน
60 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พอเพียงเกษตรอินทรีย์ ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทุ่งน้อย
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชนใน
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

60,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

50,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

61 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์
ชุมชนดงตาล

-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ ให้กับประชาชนในชุมชน
62 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
อินทรีย์ตามหลักปรัชญา
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแหลม และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ทราย
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรอินทรียต์ าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
63 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทํา
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
กระเป๋าแฮนด์เมค
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนในลึก
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการทํากระเป๋า
แฮนด์เมค ให้กบั ประชาชนในชุมชน
64 อุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูก -จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พืชผักเกษตรอินทรียใ์ นชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนโพหวาย
และเสริมสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปลูกพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ในชุมชน ให้กับ
ประชาชนในชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

80,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

90,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

ที่ทําการชุมชน

งานชุมชนเมือง
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

65 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรที่กําหนดปีละไม่น้อยกว่า 2
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 100 คน

50,000

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

66 พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือน
และชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

- ดําเนินการจัดเก็บ ตรวจสอบ และ
บันทึกข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ปีละ
ไม่น้อยกว่า 20,000 ครัวเรือน

500,000

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะแก่เด็กและ
เยาวชนในชุมชนที่นับถือศาสนา
อิสลาม จํานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
-จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทัศน
ศึกษาดูงานสร้างประสบการณ์
68 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
สร้างชุมชนเข้มแข็งในการ
หลักสูตรที่กําหนดเพื่อสร้างความ
พัฒนาชุมชน
เข้มแข็งใน ชุมชนปีละไม่น้อยกว่า 2
ครั้ง โดยมีผู้เข้า ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 1,000 คน

600,000

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

ฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

500,000

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

67 สนับสนุนการเรียนการสอน
เด็กและเยาวชนในชุมชน
มุสลิม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

69 พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการเครือข่ายชุมชน
คณะกรรมการเขตพัฒนา
ชุมชนคณะกรรมการชุมชน
และองค์กรชุมชนอื่นๆ

70 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
สังคมชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

71 พัฒนาศักยภาพสตรี

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

2,000,000 กองสวัสดิการ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
สังคม หรือใน
หลักสูตรต่างๆที่กําหนด
ชุมชนหรือ
- จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
สถานที่เอกชน
ทัศนศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
- จัดสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการ
ชุมชน เป็นประจําทุกเดือนโดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งละไม่น้อยกว่า
100 คน
- เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนสวัสดิการ 5,475,000 สถานที่เอกชน
หรือสถานที่
ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่
เทศบาลกําหนด
ได้รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
หรือได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนจากสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
1,200,000 กองสวัสดิการ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
สังคม หรือใน
หลักสูตรต่างๆที่กําหนด
ชุมชนหรือ
- จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและดู
สถานที่เอกชน
งานนอกสถานที่
- จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
ผู้เข้า ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000
คน ปีละไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

72 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม
สร้างสตรีเข้มแข็งตามหลัก
หลักสูตรที่กําหนด เพื่อสร้างความ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้มแข็งแก่กลุม่ สตรี ในชุมชน ปีละ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 1,000 คน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
500,000

กองสวัสดิการ
สังคม หรือใน
ชุมชนหรือ
สถานที่เอกชน

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2560
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

4.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

1

จ้างยามรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี

-จัดจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัยประจําโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จํานวน 12 คน ดังนี้
1.โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) จํานวน 4 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาด
ล่าง) จํานวน 2 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด
โพธาวาส) จํานวน 2 คน
4.โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน
2 คน
5. โรงเรียนกีฬา ฯ จํานวน 2
คน

2,736,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สังกัด
สํานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

2

จ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย

สถานที่ของ งานธุรการ
สํานักงาน
สํานัก
เทศบาลนคร ปลัดเทศบาล
สุราษฏร์ธานี
รายละเอียด
ดังนี้ จุดที่ 1
ป้อมยาม
ประตูหน้า
สํานักงาน
ทางเข้า
จุดที่ 2 ป้อม
ยามประตู
หน้า
สํานักงาน
ทางออก
จุดที่ 3
บริเวณ
ภายใน
สํานักงาน
เทศบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

891,000

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

-จ้างเหมาบริษัทยามรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ทางราชการและประชาชนที่มา
ติดต่อราชการโดยจัดหา
พนักงาน จํานวน 5 คน รักษา
ความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง วันปฏิบัติราชการ
ตามปกติและวันหยุด 2 ผลัดๆ
ละ 12 ช.ม. ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่
เวลา 06.00 – 18.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริม่ ตั้งแต่เวลา 18.00
– 06.00 น.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

3

4
5

จัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ - จัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง
ในช่วงเทศกาล
เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน
สงกรานต์
ฝึกอบรมซ้อมแผน
- จัดฝึกอบรมพนักงานและ
ป้องกันและระงับอัคคี ประชาชนและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
จัดซื้อครุภัณฑ์ของงาน - เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบ
ป้องกันและบรรเทาสา หาม ขนาดไม่น้อยกว่า 15
ธารณภัย
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
4 เครื่อง
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ไม่
น้อยกว่า 12 นิว้ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครือ่ ง
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ไม่
น้อยกว่า 18 นิว้ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครือ่ ง

180,000

เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล

960,000

19,000

เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล

25,000

เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

6

จัดซื้อเรือดับเพลิง

7

ก่อสร้างอาคารสถานี
ดับเพลิงหน่วยย่อยที่วัด
กลางใหม่
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หน่วยที่ 1

8

4,500,000

- ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง
หน่วยย่อย วัดกลางใหม่

3,500,000

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หน่วยที่ 1

432,600

เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลนคร งานป้องกันฯ
สุราษฏร์ธานี สํานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

37,600

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

- ป้ายไฟสามเหลี่ยมขนาด
1x1.5 เมตร มีไฟวาบแดง
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 ชุด
- จัดซื้อเรือดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ลํา

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

9 จ้างยามรักษาความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- ศูนย์ตาปี
- สวนหลวง
ร.9
- ฝั่งบาง
ใบไม้

- บึงขุน
ทะเล
และ สถานี
ขนถ่ายขยะ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

งานธุรการ
สํานักการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

พ.ค.
มิ.ย.

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาล
นคร
สุราษฎร์
ธานี
จํานวน
4 แห่ง คือ

เม.ย.

900,000

พ.ศ. 2560
มี.ค.

- จัดจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัยประจําหน่วยงาน
ในสังกัดของสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี) จํานวน 1 คน
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(สวนหลวง ร.9) จํานวน 1 คน
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ฝั่งบางใบไม้) จํานวน 1 คน
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(บึงขุนทะเล) จํานวน 1 คน
5. สถานีขนถ่ายขยะ จํานวน
1 คน

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพดี

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
- จัดประชุมสามัญประจําปีสมาชิก อสม.
ดําเนินงานของ อสม.เทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 700 คน ปีละครั้ง
นครสุราษฎร์ธานี
- จัดประชุมวิชาการคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน ครั้งละ 80 คน ปีละ 6 ครั้ง

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,427,000 โรงแรม/
งานสุขภาพ
ชุมชน
ภาคประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
/กิจกรรม
1 พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาล - จัดอบรมหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ 10 สาขา
นครสุราษฎร์ธานี
ตามเกณฑ์ประกวด อสม.ดีเด่นของกระทรวง
สาธารณสุขและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
ประกวด อสม.ดีเด่น ในระดับต่างๆ 10 สาขา
- จัดอบรม อสม. ใหม่/ทดแทนในพื้นที่ขยายและ
พื้นที่ขาดแคลนตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด จํานวน 100 คน ปีละครั้ง จํานวน 5 วัน
- จัดประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพวันและ
เชิดชูเกียรติ อสม. ในวันแห่งชาติแก่ อสม.
จํานวน 700 คน ปีละครั้ง
- จัดอบรมและนําแกนนํา อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบ
ด้านสุขภาพ จํานวน 200 คน ปีละครั้ง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

300,000

โรงแรม

งานสุขภาพ
ในเขตเทศบาลฯ ภาคประชาชน
และ
สํานักการ
สํานักงาน สาธารณสุขและ
เทศบาล
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 100 คน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมด้านสุขภาพ,นันทนาการ,และ
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต ปีละครั้ง
- จัดนิทรรศการและรณรงค์ด้านสาธารณสุข เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนอย่างน้อยปีละครั้ง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
60,000 โรงแรม/
ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี
แก่ครู นักเรียน ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน
225 คน ปีละ 1 ครั้ง

60,000

- จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาล จํานวน 150 คน
ปีละครั้ง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่าน
การอบรม

60,000

โรงแรม
ในเขตเทศบาลฯ

โรงแรม
ในเขตเทศบาลฯ

พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานส่งเสริม
สุขภาพ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข

งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- ประเมินสถานที่จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
จํานวน 780 แห่ง
- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาล จํานวน 150 คน ปีละครั้ง

5 ตลาดนัด ตลาดน้ํา บ้านดอน - จัดให้มีการจําหน่ายสินค้าทางบกและทางน้ํา
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี (บริเวณสวนสาธารณะ
ศรีตาปี) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-21.00 น.
- ตรวจสารปนเปื้อนจากการเก็บตัวอย่างอาหารที่
จําหน่ายในตลาดนัด ตลาดน้ํา บ้านดอน ทุก 3 เดือน
- จัดอบรม/จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการที่จําหน่ายอาหาร
ในตลาดนัด ตลาดน้ํา บ้านดอน ปีละครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเสียงตามสายของ
ตลาดนัด ตลาดน้ํา บ้านดอน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
800,000 สถานประกอบการ งานสุขาภิบาล
จําหน่ายอาหาร/
และอนามัย
โรงแรม
สิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล
สํานักการ
ภาคกลาง
สาธารณสุขและ
และภาคตะวันออก
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และยกระดับสถานประกอบ
การจําหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

300,000

สวน
งานสุขาภิบาล
สาธารณะ และอนามัย
ศรีตาปี
สิ่งแวดล้อม
และโรงแรม สํานักการ
ในเขต สาธารณสุขและ
เทศบาล
สิ่งแวดล้อม

7 อย.ชุมชน ใส่ใจผู้บริโภค

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- จัดประชุมเครือข่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนิน
การโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย
จํานวน 170 คน ปีละครั้ง
- จัดอบรมเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนจัดกิจกรรมการแข่งขันหรือสาธิตการ
ประกอบอาหาร จํานวน 150 คน ปีละครั้ง
- จัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือสาธิตการประกอบอาหาร
เพื่อสุขภาพจากชุมชน/ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร
ภายในเขตเทศบาล จํานวน 50 ทีม ทีมละ 3 คน
ปีละครั้ง
- จัดอบรมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแก่สมาชิกในชุมชน
ชุมชนละ 10 คน จํานวน 5 ชุมชน พร้อมสาธิตและ
ฝึกการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ในอาหาร
เครื่องสําอางและยาแผนโบราณ

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
500,000 โรงแรม งานสุขาภิบาล
ในเขตเทศบาล/ และอนามัย
สํานักงาน สิ่งแวดล้อม
เทศบาล
สํานักการ
และริมเขื่อน สาธารณสุขและ
แม่น้ําตาปี สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 มหกรรมอาหารปลอดภัย

(สะพานนริศ)

50,000

โรงแรม
ในเขตเทศบาลฯ

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ครั้งแรก
- ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแม่และลูก
หลังคลอด
- ให้บริการรักษาโรคในช่องปากตามความจําเป็น
รวมทั้งการส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กที่มารับวัคซีนในคลินิก
เด็กดี
- ทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุ
- ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก

9 เด็กสุราษฎร์ธานีไร้ฟันผุ

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปากแก่
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 150 คน
ปีละครั้ง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
50,000
ศูนย์
งานทันต
บริการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข สํานักการ
เทศบาล สาธารณสุขและ
นครสุราษฎร์ สิ่งแวดล้อม
ธานี

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 แม่ลูกฟันดี

100,000 โรงเรียน/
โรงแรม
ในเขตเทศบาลฯ

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- จ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรค
ศิลป์ถูกต้องและบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งใน
สถานบริการของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพตามสาขาที่กําหนดในตําแหน่งต่างๆ
เพื่อปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
บึงขุนทะเล ดังนี้
* แพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 คน
* พยาบาลวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 คน
* เภสัชกร ไม่น้อยกว่า 1 คน
* แพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 1 คน
* นักกายภาพบําบัด ไม่น้อยกว่า 1 คน
* ทันตสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 1 คน
* นักวิชาการสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 คน
* ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 4 คน
* พนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย
ไม่น้อยกว่า 1 คน

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,760,000 ศูนย์บริการ งานโรงพยาบาล
สาธารณสุข สํานักการ
เทศบาลนคร สาธารณสุขและ
สุราษฎร์ธานี สิ่งแวดล้อม
(บึงขุนทะเล)

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 พัฒนาระบบบริการ
งานโรงพยาบาล

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ สถานที่
/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
- จ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบ
3,570,000 ศูนย์บริการ
โรคศิลป์ถูกต้องและบุคลากรด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข
ทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน
เทศบาลนคร
การประกอบวิชาชีพตามสาขาที่กําหนดในตําแหน่ง
สุราษฎร์ธานี
ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกและงานบริการชุมชนของ
3 ศูนย์บริการ คือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. ศูนย์ตาปี
* แพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 คน
2. สวนหลวง ร.9
* พยาบาลหรือวุฒิวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 คน
3. ฝั่งบางใบไม้
* เภสัชกร ไม่น้อยกว่า 1 คน
* ทันตแพทย์หรือทันตสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 1 คน
* นักวิชาการสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 6 คน
* นักกายภาพบําบัด ไม่น้อยกว่า 2 คน
* แพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 3 คน
* ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 6 คน
* พนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 2 คน

พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี)
(สวนหลวง ร.9)
(ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 พัฒนาระบบบริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

1

จัดกิจกรรมฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

งาน
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน
สํานัก
การศึกษา

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

456,000 - เทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานี

พ.ศ. 2560
ก.พ.

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยมีเด็กทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 8,00010,000 คน
- มีกิจกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- มีกิจกรรมบนเวทีการแสดง
ต่างๆ
- มีกิจกรรมทางวิชาการและ
แจกของรางวัล ของขวัญ
อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ที่มาร่วมงาน

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

2

3

งาน
500,000 - เทศบาล
- จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
นครสุราษฎร์ กิจกรรม
ให้แก่เด็ก และเยาวชน ในช่วง
เด็กและ
ธานี
ปิดภาคเรียน โดยมีผู้เข้าร่วม
เยาวชน
- โรงเรียน
อบรมไม่น้อยกว่า 600 คน
สํานัก
สังกัด
- จัดอบรมกิจกรรมด้านกีฬา
การศึกษา
เทศบาล
และนันทนาการ ความรู้
นครสุราษฎร์
เทคโนโลยีและอาชีพแก่เด็กและ
ธานี
เยาวชน
งานกีฬา
- จัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 6 1,300,000 - เทศบาล
แข่งขันกีฬาเยาวชน
นคร
และประชาชนเทศบาล ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
และ
สุราษฎร์ธานี นันทนาการ
1. เซปักตะกร้อ
นครสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนใน
2. วอลเลย์บอล
สํานัก
สังกัด
3. บาสเกตบอล
การศึกษา
เทศบาล
4. ฟุตซอล
5. ฟุตบอล
6. สตรีทซอคเกอร์
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 1,000 คน
- จัดการแข่งขันตามระดับอายุ
ที่กําหนดแต่ละชนิดกีฬา
จัดอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

4

จัดแข่งขันกีฬานักเรียน - จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
อนุบาล
อนุบาลโดยมีโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยว่า 20
โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประมาณ
5,000 คน

5

ส่งทีมกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น

- ส่งทีมกีฬาในสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
ๆ หรือส่งนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ ในนามเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ
เชิญจากหน่วยงานภายนอก
สังกัด ตลอดปีงบประมาณ
2559

400,000 - เทศบาลนคร งานกีฬา
และ
สุราษฎร์ธานี
นันทนาการ
-โรงเรียน
สํานัก
เทศบาล 5
การศึกษา
- สนามกีฬา
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
600,000 - ตามหนังสือ
เชิญ

งานกีฬา
และ
นันทนาการ
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

6

ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยระดับ
ภาคและระดับ
ประเทศ

7

จัดสอนหลักสูตรพิเศษ
ด้านการกีฬา

8

ส่งทีมโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีเข้าร่วมแข่งขัน
รายการต่าง ๆ

- ส่งทีมกีฬานักเรียนเทศบาล 5,000,000
เข้าร่วมแข่งขันตามโครงการฯ
สถานศึกษาใน งานกีฬา
1. ระดับภาค
และ
สังกัด
- เข้าค่ายฯ
จ.ชุมพร
- เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน
นันทนาการ
สถานศึกษาใน
2. ระดับประเทศ
สํานัก
สังกัด
- เข้าค่ายฯ
การศึกษา
กรุงเทพฯ
- เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน
540,000 - สํานัก
หน่วยศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาและ
นิเทศก์
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนกีฬาฯ
สํานัก
ด้านการกีฬาให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษา
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้เต็มศักยภาพนําสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ
- จ้างครู ผูฝ้ ึกสอนกีฬาใน
ประเภทกีฬาที่ขาดแคลน
- ส่งทีมกีฬาของโรงเรียนกีฬา 1,500,000 ตามหนังสือเชิญ งานกีฬา
หรือตามปฏิทิน
และ
เข้าร่วมแข่งขันตามรายการ
การแข่งขัน
นันทนาการ
ต่างๆ ตามปฏิทินการแข่งขัน
สํานัก
ของโรงเรียนกีฬา หรือตาม
การศึกษา
หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
ตลอดปีงบประมาณ 2559

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

9

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบ
คัดเลือก ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 34ประจําปี
การศึกษา 2559 “บ้าน
ดอนเกมส์”
10 จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับ
ออกกําลังกาย

- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 11,000,000 ภายในจังหวัด งานกีฬา
สุราษฎร์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
นันทนาการ
ครั้งที่ 34 “บ้านดอนเกมส์”
สํานัก
โดยมีนักกีฬาจากเทศบาล/
การศึกษา
อบจ./อบต. เข้าร่วมแข่งขัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
10,000 คน
สํานักการ
10,408,300 - เพื่อติดตั้ง
-จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ช่าง
บริเวณ
สําหรับออกกําลังกาย จํานวน
สวนสาธารณะ ส่วนการ
25 รายการ
โยธา
บึงขุนทะเล
1. ชุดจักรยานก้าวเดินและชุด
,บริเวณรอบ ฝ่ายส่งเสริม
บริหารข้อเท้าและเข่า 2
สนามเทศบาล การเกษตร
สถานี จํานวน 2 ชุด
งาน
นครสุราษฎร์
2. ชุดบริหารหัวไหล่,หน้าอก
สวนสาธาร
ธานีและ
แบบดันขึ้นยกตัวและเตียงซิท
ณะ
บริเวณภายใน
อัพ 2 สถานี จํานวน 2 ชุด
สวนหลวง ร.9
3. ชุดบริหารหัวไหล่และ
หน้าอก แบบดึงลง และชุดฝึก
ก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน 2
ชุด
4. จักรยานบริหารหน้าท้อง
และชุดฝึกก้าวเดิน 2 สถานี
จํานวน 2 ชุด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

5. ชุดตุ้มแกว่งตัวและจักรยาน
ก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน 2
ชุด
6. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจาน
หมุนบริหารเอว 2 สถานี
จํานวน 2 ชุด
7. ชุดล้อหมุนบริหารหัวไหล่
และชุดนวดหลัง 2 สถานี
จํานวน 2 ชุด
8. ชุดจักรยานอากาศบริหาร
ขา ข้อเข่า 2 สถานี จํานวน 2
ชุด
9. ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า
แบบนั่งยัน 2 สถานี จํานวน 2
ชุด
10. ชุดล้อหมุนคู่ บริหารแขนหัวไหล่ 2 สถานี จํานวน 2 ชุด
11. ชุดบริหารขาและสะโพก
แบบยันล้อเลื่อน 2 สถานี
จํานวน 2 ชุด
12. ชุดบริหารขา และข้อเท้า
แบบถังหมุน 2 สถานี จํานวน
2 ชุด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

13. ชุดบริหารข้อเข่าและข้อ
เท้า แบบยกลูกถ่วงน้ําหนัก 2
สถานี จํานวน 2 ชุด
14. ชุดบริหารขา และฝ่าเท้า
แบบจานหมุน 2 สถานี
จํานวน 2 ชุด
15. ชุดบริหารข้อเข่า ข้อเท้า
จักรยานนั่งปั่นแบบเบา 2
สถานี จํานวน 2 ชุด
16. ชุดบริหารหน้าท้องแบบ
ม้าโยกตัว 2 สถานี จํานวน 2
ชุด
17. ชุดย่ําเท้าบริหารขาและ
ข้อเข่า 2 สถานี จํานวน 2 ชุด
18. ชุดบริหารข้อเข่า ข้อเท้า
จักรยานเอนปั่น แบบเบา 2
สถานี จํานวน 2 ชุด
19. เครื่องบริหารสะโพก และ
ขา แบบคู่ (เสาคู่) จํานวน 1
ชุด
20. เครื่องบริหารสะโพกและ
กล้ามเนื้อขาแบบ 2 คน
จํานวน 1 ชุด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

21. เครื่องยืนหมุนบริหารเอว
และสะโพก สําหรับ 3 คน
จํานวน 1 ชุด
22. เครื่องโยกบริหารหน้า
ท้อง แขน และขาแบบ 2 คน
จํานวน 1 ชุด
23. เครื่องบริหารขาแบบสกี
บกคู่ จํานวน 1 ชุด
24. เครื่องบริหารหน้าท้อง
และแขน (แบบคู่) จํานวน 1
ชุด
25. ค่าเทฐาน คสล. (5 จุด
พื้นที่รวม 726 ตร.ม. x ความ
หนา 0.15 ม.)
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
รายการไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี
พ.ศ. 2558)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.
เม.ย.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

150,000 สถานที่จัด
อบรม

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย) ตามคําสัง่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เม.ย.

3 ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 6
(ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

หน่วย
1,400,000 โรงเรียนใน
ศึกษานิเทศก์
สังกัดหรือ
สถานที่อบรม สํานักการศึกษา
ดูงาน

พ.ศ. 2560
มี.ค.

- จัดอบรมพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
และทัศนศึกษาดูงาน

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานักการศึกษา

พ.ศ. 2559
ก.พ.

2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

160,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

- จัดปฐมนิเทศพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีทั้ง 5 โรงเรียน

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

1 ปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

สังกัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา

พ.ค.
มิ.ย.

1,800,000 โรงเรียนใน

เม.ย.

5

มี.ค.

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

ก.พ.

1,800,000 สํานักการ
ศึกษาและ
โรงเรียนใน
สังกัด

พ.ศ. 2560
ม.ค.

4 ประชาสัมพันธ์การจัด - จัดนิทรรศการแสดงผล
การศึกษาของเทศบาล งานการจัดการศึกษาของ
นครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สู่สาธารณชน
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

-จ้างแม่ครัวสําหรับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ปีละไม่น้อยกว่า
14 คน

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

จ้างแม่ครัว

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน

1

2

3

ประเมินผลนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- จัดซื้อข้อสอบและวัสดุจัดทํา
ข้อสอบนักเรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
โรงเรียน
ประเมินคุณภาพการจัด - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
การศึกษา
เรียนของนักเรียนเพื่อนํามา
วิเคราะห์ศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
รณรงค์เพื่อป้องกันยา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
เสพติดในสถานศึกษา ราชการสําหรับครูแกนนําใน
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
ละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
จํานวน 5 โรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ของอปท.จํานวน 1
คน เป็นเงิน 3,000 บาท

800,000 สํานักการศึกษา หน่วยศึกษา
และโรงเรียนใน นิเทศก์
สังกัด
สํานัก
การศึกษา
100,000 โรงเรียนใน
สังกัด

18,000 - สํานัก
การศึกษาและ
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานี

หน่วยศึกษา
นิเทศก์
สํานัก
การศึกษา
งานกิจการ
นักเรียน
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

4

เข้าร่วมงานชุมนุมของ
ลูกเสือ – เนตรนารี

- ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย

5

การให้การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในสังกัด โดยมีข้าราชการ
ตํารวจ (ครู D.A.R.E) เป็นผูใ้ ห้
ความรู้

6

พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน

-จัดอบรมเสริมความรู้นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้

งานกิจการ
150,000 ตามที่กรม
ส่งเสริมการ นักเรียน
สํานัก
ปกครอง
การศึกษา
ท้องถิ่น
กําหนด
งานกิจการ
130,000 โรงเรียน
นักเรียน
สังกัด
สํานัก
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี การศึกษา
ทั้ง 4
โรงเรียน
1,500,000 โรงเรียนใน
สังกัด
สํานัก
การศึกษา

หน่วยศึกษา
นิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

- มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
8 สอบแข่งขันและพัฒนา - จัดสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
คนเก่งระดับการศึกษา ในระดับเทศบาล เพื่อคัดเลือก
ขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ และทีห่ น่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น
9 อบรมส่งเสริมสายอาชีพ -จัดอบรมให้นกั เรียนมีความรู้มี
สําหรับนักเรียน
แนวทางในการเลือกเรียนสาย
อาชีพ

7

มอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

10 อบรมผู้นํานักเรียน

-จัดอบรมวินัยจราจรให้แก่
นักเรียนในสังกัด

หน่วยศึกษา
80,000 สํานัก
นิเทศก์
การศึกษา
สํานัก
และโรงเรียน
การศึกษา
ในสังกัด
เทศบาล
500,000

สํานัก หน่วยศึกษา
การศึกษา นิเทศก์
สํานัก
โรงเรียนใน
การศึกษา
สังกัด

สํานัก หน่วยศึกษา
การศึกษา นิเทศก์
สํานัก
โรงเรียนใน
การศึกษา
สังกัด
110,000 ห้องประชุม งานกิจการ
นักเรียน
ของ
สํานัก
สถานศึกษา
การศึกษา
ในสังกัด ,
เกาะลําพู,
พื้นที่จราจร
ในเขต
เทศบาล

300,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จํานวน 3
ศูนย์ นักเรียน 287 คน จํานวน
260 วัน

งาน
550,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด การศึกษา
เทศบาลนคร นอกระบบฯ
สํานัก
สุราษฎร์ธานี
3 ศูนย์
การศึกษา

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ที่มี
12 อาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนถ่ายโอน คุณภาพ จํานวนนักเรียนระดับ
อนุบาล – ป.6 ของโรงเรียน
ภารกิจ
ถ่ายโอนภารกิจ จํานวน 8 โรง

งานโรงเรียน
6,425,099 สํานัก
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

11 อาหารเสริม (นม)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

พ.ศ. 2560
เม.ย.

พ.ศ. 2559
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ดับที่

13 อาหารกลางวันสําหรับ - อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6
จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาท
ต่อวัน จํานวน 200 วัน สําหรับ
โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 6,120,000
บาท
2. โรงเรียนวัดกลางใหม่ ตั้งไว้
824,000 บาท

13,412,000 สํานัก
งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

3. โรงเรียนบ้านสุชน ตั้งไว้
336,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ตั้งไว้
1,132,000 บาท
5. โรงเรียนโพหวาย ตั้งไว้
1,584,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านสันติสุข ตั้งไว้
564,000 บาท
7. โรงเรียนวัดท่าทอง ตั้งไว้
952,000 บาท
8. โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ตั้งไว้
1,900,000 บาท
14 ค่าอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ที่มี
คุณภาพ จํานวนนักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6ให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
กีฬาฯ ในอัตราวันละ 3 ถุงต่อ
คน จํานวน 330 วัน

งานโรงเรียน
8,292,999 สํานัก
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

- จ้างครูชาวต่างชาติทําการ
15 ส่งเสริมการสอน
ภาษาจีนในสถานศึกษา สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี
- จ้างครูที่จบวิชาเอกภาษาจีน
ทําการสอนภาษาจีน โรงเรียน
ละ 1 คน

1,800,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

16 ส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา

- จ้างครูชาวต่างชาติทําการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

3,000,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

17 สุราษฎร์ธานีวิชาการ

- จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ทุก
ระดับชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประกวดสื่อและน
วัตกรรรมทางการศึกษาของครู

1,500,000 โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
สถานที่
แข่งขัน

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2559
ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
งานโรงเรียน
18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 33,153,900 สํานัก
สํานัก
การศึกษา
การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ดังนี้
การศึกษา
และ
โรงเรียนใน
สังกัด
13,136,000
1. ค่าอาหารกลางวัน สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาล – ป.6 ใน
อัตราคนละ 20 บาท ต่อวัน
จํานวน 200 วัน สําหรับ
นักเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรง และ
ค่าจ้างแม่ครัว ประกอบอาหาร
ให้นักเรียนเทศบาล 1 – 5
อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน
80,000
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
400,000
3. พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 1 – 5 (โรงเรียนละ
100,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
200,000
สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และเรียนใน การศึกษา
สังกัด

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตร

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,355,000
สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และเรียนใน การศึกษา
สังกัด

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
5. การพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการระหว่างอบรม
สัมมนา ประชุมของผู้บริหาร
สถานศึกษาพนักงานครู
พนักงานจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษา กรมส่งเสริมฯ
อุดหนุน คนละ 3,000 บาท/
ปี/คน และเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีสมทบคนละ
2,000 บาท/ปี/คน

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
4,000,000
สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และเรียนใน การศึกษา
สังกัด

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
6. พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนละ
750,000 บาท และโรงเรียน
(SBMLD) ดีเด่น โรงเรียนละ
250,000

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

8. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
- ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ค่าวัสดุในการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าบริการ
รายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นใน
ระบบ ADSL สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 – 5 (โรงละ 9,600
บาท)

67,200

สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และเรียนใน การศึกษา
สังกัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
200,000
สํานัก งานโรงเรียน
7. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
สํานัก
การศึกษา
ในสถานศึกษา อปท.
และเรียนใน การศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
สังกัด
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1-5 โรงเรียนละ
50,000 บาท

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

สถานที่
หน่วย
ดําเนินการ ดําเนินการ
สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
9. การจัดทําศูนย์การเรียนรู้
200,000
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์/หนังสือ
ฝึกทักษะและเสริมประสบการณ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 (โรงเรียน
ละ 50,000 บาท)
200,000
10. ส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทีจ่ ัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
- ค่าใช้จ่ายสําหรับโรงเรียนที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 – 5 โรงเรียนละ
50,000 บาท
53,000
11. ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ
จํานวน 3 มื้อ อัตราคนละ
150 บาทต่อวัน
2. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนกีฬาฯ

12,960,000

โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดสํานัก
การศึกษา การศึกษา

20,000

โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สังกัดสํานัก
สํานัก
การศึกษา การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
13,262,700
สํานัก งานโรงเรียน
สํานัก
การศึกษา
และโรงเรียน การศึกษา
ในสังกัด
37,538,000

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
12. การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

100,000

โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดสํานัก
การศึกษา การศึกษา

50,000

โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สังกัดสํานัก
สํานัก
การศึกษา การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
11,600 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดสํานัก
การศึกษา การศึกษา

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
3. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
- ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ค่าวัสดุในการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าบริการ
รายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นใน
ระบบ ADSL สําหรับโรงเรียน
กีฬาฯ
4. พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดของโรงเรียนกีฬาฯ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
- ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตร

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
105,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
6. การพัฒนาข้าราชการครู
สํานัก
สังกัดสํานัก
ของโรงเรียนในสังกัด อปท.
การศึกษา การศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการระหว่างอบรม สัมมนา
ประชุมของผู้บริหารสถานศึกษา
พนักงานครู พนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษา ในอัตรา
คนละ 3,000 บาท/ปี/คน

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
- เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
โรงเรียนที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่นสําหรับ
โรงเรียนกีฬาฯ

50,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดและ
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
7. พัฒนาการจัดการศึกษาโดย 1,000,000 โรงเรียนกีฬาฯ งานโรงเรียน
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
สํานัก
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
การศึกษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBML) เดิม และ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก(ใหม่)
โรงเรียนกีฬาฯ จํานวน
750,000 บาท และโรงเรียน
SBMLD ดีเด่น จํานวน
250,000 บาท

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

10. ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรง
เรยนกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3)

129,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดและ
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
50,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
9. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
สํานัก
สังกัดและ
ในสถานศึกษา อปท.
การศึกษา
สํานัก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
การศึกษา
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา จัดสรรให้ใน
อัตราโรงเรยนละ 50,000
บาท

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

4,766,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดและ
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
ม.ค.

12. ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรียนใน
สังกัด แยกเป็น โรงเรียน
เทศบาล 1 เป็นเงิน 920,000
บาท โรงเรียนเทศบาล 3 เป็น
เงิน 564,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 เป็นเงิน 816,000
บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็น
เงิน 1,320,000 บาท และ
โรงเรียนกีฬาฯ เป็นเงิน
696,000 บาท

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
17,283,800 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
สํานัก
สังกัดและ
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
11.การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 และ
โรงเรียนกีฬาฯระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
979,000 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
13. ค่าน้ําประปา
สํานัก
สังกัดและ
- เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรียนใน
การศึกษา
สํานัก
สังกัด แยกเป็น โรงเรียน
การศึกษา
เทศบาล 1 เป็นเงิน 267,000
บาท โรงเรียนเทศบาล 3 เป็น
เงิน 99,600 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 เป็นเงิน 186,000
บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็น
เงิน 288,000 บาท
33,600 โรงเรียนใน งานโรงเรียน
14. ค่าโทรศัพท์
สํานัก
สังกัดและ
- เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรียนใน
การศึกษา
สํานัก
สังกัด แยกเป็น โรงเรียน
การศึกษา
เทศบาล 1 เป็นเงิน 13,440
บาท โรงเรียนเทศบาล 3 เป็น
เงิน 6,720 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 เป็นเงิน 6,720 บาท
โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน
6,720 บาท โรงเรียนกีฬาฯ เป็น
เงิน 6,720 บาท

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

19 สนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร 2,043,900
ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1,406,000 ศูนย์พัฒนา
สถานศึกษา
1. ค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็กสังกัด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เทศบาลนครสุ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ราษฎร์ธานี 3
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ,ศูนย์
ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์
นิมิต จํานวน 3 ศูนย์ นักเรียน
จํานวน 287 คน อัตรามื้อละ 20
บาท จํานวน 245 วัน
150,000 ศูนย์พฒ
ั นา
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
เด็กเล็กสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
เทศบาลนครสุ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
ราษฎร์ธานี 3
สถานศึกษา
ศูนย์
-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ
สถานศึกษา

งาน
การศึกษา
นอกระบบ
สํานัก
การศึกษา

งาน
การศึกษา
นอกระบบ
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

3. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 487,900
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครือ่ งเล่น
พัฒนาการ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธา
วาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
หลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จํานวน 3 ศูนย์
นักเรียน 287 คน อัตราคนละ
1,700 บาท

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

งาน
การศึกษา
นอกระบบ
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
มี.ค.

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี 3

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

20 สนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร 575,000
ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
75,000
สถานศึกษา
1.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000
บาท จํานวน 5 โรงเรียน
500,000
2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดีเด่น
21 ตํารวจประสาน
-จัดให้มีตํารวจในสถานศึกษาโรงละ
โรงเรียน (1 ตํารวจ 1 1 คน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
โรงเรียน)
ติด

50,000 สถานศึกษาใน งานกิจการ
สังกัดทั้ง 5 โรง นักเรียน
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

งานกิจการ
นักเรียน
สํานัก
การศึกษา

พ.ค.

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานี

เม.ย.

งานกิจการ
นักเรียน
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
มี.ค.

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานี

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยทั้งในระบบและนอกระบบ

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา - สรรหาบุคลากรที่มีความ
ในสถานศึกษา
สามารถเฉพาะทางทําการสอน
ในวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน

360,000 โรงเรียนใน
หน่วย
สังกัด
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

2 ส่งเสริมธุรการชั้นเรียน - จัดซื้อเอกสารธุรการชั้นเรียน
หลักสูตรแกนกลาง
ปพ.1 – ปพ.8 สําหรับใช้กับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

350,000 โรงเรียนใน
หน่วย
สังกัด
ศึกษานิเทศก์
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

งาน
ห้องสมุดฯ
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
มี.ค.

200,000 ชุมชนและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

- สํารวจ ตรวจเช็ครายการ
หนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ
-ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถ
ห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อ
เตรียมการออกบริการ
-กําหนดรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์
-จัดหารายการหนังสือสําหรับ
เด็ก,หนังสือความรู้ทั่วไปและ
สื่อสารสนเทศอื่นๆ สําหรับ
ให้บริการภายในโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
-จัดเตรียมหนังสือสําหรับเด็ก,
หนังสือความรู้ท่วั ไปและ
สื่อสารสนเทศอื่นๆ สําหรับ
การให้บริการ (จัดทําใบยืนพื้น
ลงทะเบียน,ติดบัตรกําหนดส่ง,
ประทับตราหนังสือ ประทับ
เลขทะเบียน,เย็บหนังสือ/
เจาะ ร้อยสัน,บันทึกข้อมูล,ติด
บาร์โค้ดเลขหมวดหมู่)

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

3 ห้องสมุดเคลื่อนที่

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

-จัดกิจกรรมออกให้บริการตาม
โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
-สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

-เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
จํานวน 500 ตัว
5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ - ซื้อและติดตั้งโทรศัพท์ระบบ
โทรศัพท์ จํานวน 40 จุด อัตโนมัติและโอเปอร์เรเตอร์
จํานวน 40 จุด

960,000
175,000

โรงเรียน
เทศบาล 1
(แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)
2,500,000 โรงเรียน
เทศบาล 1
(แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)

สํานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 1
(แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)

สํานัก
การศึกษา

363,800

6 ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง -กั้นห้องชั้นล่างอาคารเรียน 1
เป็นห้องสมุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า
อาคารเรียน 1 เป็น
378 ตร.ม. พร้อมติดตั้งระบบ
ห้องสมุด
แอร์ (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)
7 ปรับปรุงห้องประชุม
-บุผนังด้วยวัสดุแผ่นสังเคราะห์ 180,000
ชนิดกันเสียง ติดตั้งผ้าม่านประตู
และหน้าต่างพร้อมด้วยปูพื้น
พรมเพื่อดูดซับเสียงสําหรับห้อง
ประชุม (ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด)

สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ

พ.ศ. 2560
ม.ค.

พ.ศ. 2559
ธ.ค.

สถานที่
หน่วย
ดําเนินการ ดําเนินการ
สํานัก
โรงเรียน
เทศบาล 1 การศึกษา
(แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)

พ.ย

งบประมาณ
(บาท)
312,000

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
4 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน -เครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี
เทศบาล 1 (แตงอ่อน จํานวน 24 เครื่อง
เผดิมวิทยา)
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จํานวน 60 เครื่อง

110,600

-ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด

269,560

-เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเม
โลเดียน จํานวน 50 ชิ้น

265,600

-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 70
ชุด

117,600

-โทรทัศน์ LED จํานวน 5
เครื่อง

65,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 3
(ตลาดล่าง)

พ.ย

งบประมาณ
(บาท)
99,000

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
8 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน - พัดลมไอน้ํา จํานวน 4 ตัว
เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
ระดับประถมศึกษา จํานวน
70 ชุด

10 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน -เก้าอี้นวมมีพนักพิง จํานวน
300 ตัว
เทศบาล 4
-เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
(วัดโพธาวาส)
จํานวน 300 ตัว
-โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน จํานวน 20
ชุด
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
ระดับประถมศึกษา จํานวน
165 ชุด

105,000
50,000
205,400

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

สํานัก
การศึกษา

เม.ย

โรงเรียน
เทศบาล 4
(วัดโพธา
วาส)

พ.ศ. 2560
มี.ค.

240,000

พ.ศ. 2559
ก.พ

หน่วย
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 3
(ตลาดล่าง)

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
1,300,000

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ก่อสร้างห้องน้ํา-ห้องส้วม
ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว
7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 31.50 ตร.ม. จํานวน 10
ที่นั่ง จํานวน 2 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด)

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 ก่อสร้างห้องน้ําชีวจิต

12 ปูกระเบื้องพื้นอาคาร
เรียน

-ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน
ขนาด 12x12 นิ้ว พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,206 ตร.ม.
จํานวน 3 หลัง คือ อาคาร
ธรรมาภิบาล,อาคารปฐมโพธิ์,
อาคารตรีพฤกษา

13 ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องส้วม -ก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วม
ขนาด 10 คนนั่ง จํานวน 1
หลัง บริเวณด้านหลังห้อง
ประชุมเบญจศก

ก.ย.

ส.ค.

สํานัก
การศึกษา

ก.ค.

โรงเรียน
เทศบาล 4
(วัดโพธา
วาส)

พ.ค
มิ.ย.

630,000

เม.ย

สํานัก
การศึกษา

มี.ค.

โรงเรียน
เทศบาล 4
(วัดโพธา
วาส)

พ.ศ. 2560
ก.พ

1,331,200

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 4
(วัดโพธา
วาส)

พ.ย

งบประมาณ
(บาท)
258,700

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
11 ปรับปรุงหลังคาและฝ้า -เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
เพดานอาคารโทอโศก และฝ้าเพดานของอาคารโท
อโศก (ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด)

60,000
100,000
205,400
52,000
1,000,000
132,000
302,400

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค
มิ.ย.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 5

พ.ย

งบประมาณ
(บาท)
220,000

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
14 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน -เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่
เทศบาล 5
น้อยกว่า 36,000 บีทียู
จํานวน 5 เครือ่ ง
-โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 10
ชุด
-โต๊ะ เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ของ
นักเรียนระดับอนุบาล จํานวน
32 ชุด
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว
ระดับประถมศึกษา จํานวน
130 ชุด
-กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน
1 ตัว
-เครื่องดนตรีวงดุริยางค์
จํานวน 1 ชุด
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จํานวน 9 ชุด
-โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 180 ชุด

16 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน -เครื่องโทรสาร จํานวน 1
กีฬาเทศบาลนคร
เครื่อง
สุราษฎร์ธานี
-ซุ้มพักผ่อน จํานวน 4 หลัง

30,000

-เครื่องฉีดน้ําสนามฝึกซ้อม
กีฬา จํานวน 1 ชุด
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
17 ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนและอาคารประกอบของ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
ประกอบ

301,900
1,000,000

ก.ย.

ส.ค.

สํานัก
การศึกษา

-เครื่องตัดหญ้า จํานวน 1 คัน

ก.ค.

โรงเรียน
เทศบาล 1
– 5,
โรงเรียน
กีฬาฯ

240,000

พ.ค
มิ.ย.

สํานัก
การศึกษา

เม.ย

โรงเรียน
กีฬา
เทศบาล
นคร
สุราษฎร์
ธานี

พ.ศ. 2560
มี.ค.

23,000

พ.ศ. 2559
ก.พ

หน่วย
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 5

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
7,100,000

พ.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์และสถานที่
จอดรถ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976
ตร.ม.
-ก่อสร้างผิวพื้นสนามยาง
สังเคราะห์โพลียูรีเทน ยาว
40.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 720 ตร.ม.

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
15 ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนาม

5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

ส่งเสริมและส่งทีมเข้า - จัดเตรียมทีมเรือพาย 1 ชุด
ร่วมการแข่งขันเรือพาย เพือ่ เข้าร่วมแข่งขันทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด ตามหนังสือ
เชิญ หรือปฏิทนิ การแข่งขันเรือ
ยาว
2 จัดงานประเพณี
- จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี
วันขึ้นปีใหม่
- จัดให้ประชาชนร่วมทําบุญ
ตักบาตร
- จัดให้มีการกล่าว
สัมโมทนียกถา
3 จัดงานประเพณี
- จัดให้ประชาชนร่วมทําบุญ
สงกรานต์
ตักบาตร
-จัดให้มีการกล่าว
สัมโมทนียกถา
- จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์
- จัดให้มีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป
พระประจําวันเกิด รดน้ํา
อวยพรข้าราชการผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
- จัดให้มีการแสดงบนเวที

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

650,000 - บริเวณ งานศาสนาฯ
สํานัก
หน้าจวนผู้ว่า
การศึกษา
ฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
มี.ค.

750,000 ตามหนังสือ
เชิญหรือตาม
ปฏิทินการ
แข่งขันเรือ
ยาว
300,000 บริเวณหน้า
จวนผู้ว่าฯ

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

30,000 - วัดในเขต
4 บรรพชาสามเณรภาคฤดู - จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
เทศบาล
ร้อน
และพิธีทําขวัญนาค ขบวนแห่
นาค
- จัดให้มีการบรรพชาและ
อุปสมบทสามเณร จํานวน
100 รูป
9,000,000 - บริเวณริม
5 จัดงานประเพณีชักพระ- - จัดให้มีพิธีฉลองถ้วย
เขื่อนแม่น้ําตาปี
ทอดผ้าป่าและแข่งเรือ พระราชทานฯ
บริเวณสะพาน
ยาว
- จัดให้มีการถวายพุ่มผ้าป่า
นริศ
บริเวณหน้าบ้าน ทั่วมุมเมือง
- จัดขบวนแห่เรือพระทางบก
- การแข่งขันเรือยาว การ
ประกวดเรือแต่ง
- การประกวดเรือแต่งประเภท
ต่างๆ
- การประกวดพุ่มผ้าป่า
ประเภทสถาบัน ประชาชน
และชิงถ้วยพระราชทานฯ
- การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

ก.ย.

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

ส.ค.

400,000 มัสยิด
อีกอม่าตุ้ล
อิสลาม

9 อุดหนุนมัสยิดอีกอม่าตุ้ล -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
อิสลาม
เสริมพื้นฐานอัลกุรอ่านและสุข
ภาวะอิสลาม จํานวน 16 วัน

ก.ค.

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

พ.ค.
มิ.ย.

100,000 มูลนิธิกุศล
ศรัทธา

- จัดเทศกาลกินเจ จํานวน 10 วน

เม.ย.

8 อุดหนุนมูลนิธิกุศล
ศรัทธา

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

มี.ค.

งานศาสนาฯ
สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2560
ก.พ.

- จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพ 1,450,000 - บริเวณริม
เขื่อนแม่น้ํา
มาศ
ตาปี
- การประกวดกระทงใบตองและ
วัสดุธรรมชาติ
- จัดให้มีการประกวดภาพวาด
- การแสดงของนักเรียน
- จัดให้ประชาชนร่วมลอยกระทง
เพื่อความเป็นสิริมงคล
7 อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิต - จัดเทศกาลกินเจ จํานวน 10 วน 100,000 มูลนิธิมุทิตา
จิตธรรม
ธรรมสถาน
สถาน
6 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

50,000 ภายในเขต งานศาสนาฯ
เทศบาล สํานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

- จัดกิจกรรมทางศาสนา
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ทางศาสนา
- ประชาชนมาร่วมงานไม่น้อย
กว่า 3,000 คน

ก.ค.

11 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

พ.ค.
มิ.ย.

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เม.ย.

500,000 เทศบาล

มี.ค.

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทิดพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติใน
วโรกาสวาระสําคัญต่างๆ ของ
พระบาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

พ.ศ. 2560
ก.พ.

10 จัดงานกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ/
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงศ์

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

2,500,000 เทศบาลนคร
-จัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่
สุราษฏร์ธานี
และศึกษาดูงานสําหรับ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น - จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 15,000,000 เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี
กรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
30,000 เทศบาลนคร
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
- คัดเลือกพนักงานเทศบาล
สุราษฏร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี จํานวนไม่
น้อยกว่า 15 คนต่อปี
2,000,000 เทศบาลนคร
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
- จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
สุราษฏร์ธานี
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี และ
นครสุราษฏร์ธานี
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฏร์ธานี ตามที่ระเบียบ/
กฎหมายกําหนด
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

งานการเจ้าหน้าที่
สํานัก
ปลัดเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่
5

จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนา
สํานักทะเบียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการฯ

15,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานทะเบียน
สํานัก
ปลัดเทศบาล

6

ประกวดสํานักทะเบียนดีเด่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการฯ

10,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานทะเบียน
สํานัก
ปลัดเทศบาล

7

สํารวจความคิดเห็นประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อปรับปรุงสํานักทะเบียน ดําเนินการตามโครงการฯ

5,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานทะเบียน
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/
ที่
กิจกรรม
2 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักการคลัง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,900
สํานักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้
16,000

สํานักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

3,200

สํานักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม

1

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักการช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 BTU มาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครือ่ ง ราคาเครื่องละ
28,000 บาท
-โต๊ะทํางานชนิดไม้ 2 ลิ้นชัก ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 150x75x75 เซนติเมตร
และค่าเก้าอี้ทํางานพนักพิงหุ้มหนัง
ขนาดไม่ต่ํากว่า 57 (กว้าง) x 62
(ลึก) x 96 (สูง) เซนติเมตร จํานวน
3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท
-เครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติ
- ท่อดูด-ท่อส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1
นิ้ว

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

56,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ
สํานักการช่าง

27,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ
สํานักการช่าง

16,500

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าฯ
สํานักการช่าง

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

สํานักงาน
ฝ่ายส่งเสริม
การเกษตร

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
(งานส่งเสริมการเกษตร)

- มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
- ควบคุมการทํางานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- สวิทช์ควบคุมแรงดัน ทํางาน
ติดต่อระบบอัตโนมัติ
- ระยะส่งน้ําไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- น้ําหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม
- ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตัง้ พ่วงข้างสําหรับ
รถจักรยานยนต์ ทําด้วยเหล็กขนาด
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.06 เมตร
ความยาว 1.40 เมตร ความสูงบ 0.35
เมตรพร้อมติดตัง้ จํานวน 4 คัน (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.
2558)

48,000

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์แบบเกียร์
ธรรมดา ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 120 ซีซี จํานวน 4 คัน (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ.
2558

208,000

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
- กระถางไฟเบอร์กลาส
1.กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหก
เหลี่ยม ขนาด 0.60×0.35 ม.จํานวน
20 ชุด

63,800

2.กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาด 0.50×0.50×0.40 ม.
จํานวน 30 ชุด(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2558)

75,900

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

งานบริการ
ประชาชนและงาน
ตกแต่งต้นไม้ต่าง ๆ
ของเทศบาลฯ

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
(งานส่งเสริมการเกษตร)

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกอบด้วย
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า
1.5 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี พ.ศ.2558)
-รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่
บรรจุไม่นอ้ ยกว่า 30 ลิตร
จํานวน 15 คัน (ราคาตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ประจําปี
พ.ศ.2558

45,000

36,300

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สํานักการช่าง
ส่วนการโยธา
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
(งานส่งเสริมการเกษตร)

เม.ย.

งานบริการ
ประชาชนและงาน
ตกแต่งต้นไม้ต่าง ๆ
ของเทศบาลฯ

มี.ค.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
ก.พ.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

- เครื่องคอมพิวเตอร์
29,000
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ
5,800
จํานวน 1 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 3,000,000
ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1 คัน
- เครื่องสูบน้ําไดโว่ ขนาด 2
29,000
นิ้ว สแตนเลส จํานวน 1 ตัว
- เครื่องเจาะกระแทกใช้ไฟฟ้า 60,000
220V. กําลังไม่น้อยกว่า
1,300 W จํานวน 1 ตัว
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเสียบปลั๊ก 15,000
ใช้ไฟ 220V. จํานวน 1 ชุด
- เครื่องเชื่อมสนามแบบ
56,000
เครื่องยนต์ เพือ่ จัดซื้อเครือ่ ง
เชื่อมสนามแบบเครื่องยนต์ฉุด
ปั่นไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 220V.
จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง

ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง
สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง
สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย
สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย
สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
ก.พ.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

- ทั่งเหล็ก ขนาด 100 KG
จํานวน 3 ตัว
- แท่นไฟเบอร์ตดั เหล็ก 16”
ไม่น้อยกว่า 1,300 W.
จํานวน 2 ชุด
- พัดลมโรมงานแบบตั้งพื้น
220 V. ชนิด 3 ขา ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 นิว้ จํานวน 4 ตัว
- สว่านเจาะกระแทกแบบ 3
ระบบ จํานวน 1 ตัว
- กล้องระดับอัตโนมัติ
กําลังขยาย 30 เท่า พร้อมขา
ตั้งและอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

30,000

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

50,000

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

20,000

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

8,500

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

34,000

สํานักงานเทศบาล งานบําบัดน้ําเสีย

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
ก.พ.

ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่

พ.ย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

21,000
3,200
33,000
37,000

สํานักงาน
เทศบาล
สํานักงาน
เทศบาล
สํานักงาน
เทศบาล
สํานักงาน
เทศบาล

งานวิเคราะห์
งานวิเคราะห์
งาน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายนิติการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จํานวน 1 เครือ่ ง
-เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครือ่ ง
-เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU
จํานวน 1 เครือ่ ง
-เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU
จํานวน 1 เครือ่ ง

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

3 จัดซื้อครุภัณฑ์กอง
วิชาการและ
แผนงาน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

งานศึกษานอก
ระบบ

-คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือ่ ง

29,000

งานบริหาร
ทั่วไป

-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง

16,000
13,000

ก.ย.

132,000

13,000

ส.ค.

-เครื่องปรับอากาศ 24,000
BTU จํานวน 4 เครื่อง

16,000

ก.ค.

งานกิจการ
นักเรียน

พ.ค.
มิ.ย.

สํานัก
การศึกษา

เม.ย.

29,000

มี.ค.

-คอมพิวเตอร์ จํานวน 1
เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง

พ.ศ. 2560
ก.พ.

4 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานัก
การศึกษา

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

-คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือ่ ง

29,000

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1
เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง

16,000

-เครื่องปรับอากาศ 18,000
BTU จํานวน 1 เครื่อง

23,000

สํานัก
การศึกษา

งานการ
เจ้าหน้าที่

13,000
งานศาสนา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

5

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่อง Router จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

33,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

46,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

7

8

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

จัดซื้อครุภัณฑ์กองสวัสดิการ -เครื่องคอมพิวเตอร์
สังคม
จํานวน 5 เครือ่ ง

145,000

กองสวัสดิการ
สังคม

งานธุรการ

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 5 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จํานวน 5 เครือ่ ง
บํารุงรักษาและปรับปรุง
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ตามบัญชีพัสดุสํานัก พัสดุสํานักการคลังให้สามารถ
การคลัง
ใช้งานได้ของสํานัก/กอง ต่างๆ
ดังนี้
- สํานักการศึกษา
- สํานักการช่าง

16,000

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

งานธุรการ

39,500

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ลําดับ
ที่

งานธุรการ

1,645,000 สํานักงานเทศบาล - สํานักการศึกษา
11,400,000 สํานักงานเทศบาล - สํานักการช่าง

- สํานักการสาธารณสุขฯ

4,355,000

สํานักงานเทศบาล -สํานักการสาธารณสุขฯ

- สํานักการคลัง

450,000

สํานักงานเทศบาล - สํานักการคลัง

- สํานักปลัดเทศบาล

3,633,800

สํานักงานเทศบาล - สํานักปลัดเทศบาล

- กองวิชาการและแผนงาน

180,000

สํานักงานเทศบาล - กองวิชาการฯ

- กองสวัสดิการสังคม

150,000

สํานักงานเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน
6 คัน

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 14 ลบ.ม.
จํานวน 2 คัน

- รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว ประกอบด้วย
1. รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิกแบบขอเกี่ยวยกลาก
จํานวน 1 คัน
2. ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม. จํานวน 4 ตู้

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
5,400,000
เขต
งานรักษา
เทศบาลนคร ความสะอาด
สุราษฎร์ธานี สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7,000,000

เขต
งานรักษา
เทศบาลนคร ความสะอาด
สุราษฎร์ธานี สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

14,200,000

เขต
งานรักษา
เทศบาลนคร ความสะอาด
สุราษฎร์ธานี สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
จํานวน 30 เครื่อง

- เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง

- เครื่องฉายแสงอุดฟัน จํานวน 2 เครื่อง

- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
360,000 รถบรรทุก
ขยะของ
เทศบาลฯ

พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานรักษา
ความสะอาด
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

30,000 งานทันต
สาธารณสุข

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

100,000 งานทันต
สาธารณสุข

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

12,000 งานทันต
สาธารณสุข

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องเอกซเรย์ในช่องปาก จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
200,000 งานทันต
สาธารณสุข

พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

- ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จํานวน 6 ด้าม

210,000 งานทันต
สาธารณสุข

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียว แบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

12,000 งานทันต
สาธารณสุข

งานทันต
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

37,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ฝั่งบางใบไม้) (ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการสาธาณสุข

และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี จํานวน
2 คัน และติดตั้งพ่วงข้าง แบบมีหลังคา โครงสร้างทํา
ด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและ
ลําโพงครบชุด

- ลําโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
170,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี) (ศูนย์ตาปี)
และ
และ
(ฝั่งบางใบไม้) (ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

15,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ฝั่งบางใบไม้) (ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
39,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ฝั่งบางใบไม้) (ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

- เครื่องซักผ้า 2 ถัง จํานวน 1 เครื่อง

12,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ฝั่งบางใบไม้) (ฝั่งบางใบไม้)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 5 เครื่อง

55,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

(บึงขุนทะเล) (บึงขุนทะเล)
สํานักการสาธาณสุข

และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องผลิตออกซิเจน จํานวน 5 เครื่อง

- เตียงเฟาว์เลอร์ พร้อมเบาะนอน จํานวน 10 เตียง

- รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 10 คัน

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
92,500 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(บึงขุนทะเล) (บึงขุนทะเล)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

180,000

เขต
งานศูนย์
เทศบาลนคร บริการสาธารณสุข
สุราษฎร์ธานี เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
(บึงขุนทะเล)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

69,000

เขต
งานโรงพยาบาล
เทศบาลนคร สํานักการ
สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
12,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(บึงขุนทะเล) (บึงขุนทะเล)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

9,800 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี) (ศูนย์ตาปี)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จํานวน 2 เครื่อง

- เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2559
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
140,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี) (ศูนย์ตาปี)
และ
และ
(สวนหลวง ร.9) (สวนหลวง ร.9)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

2,000 ศูนย์บริการ
งานศูนย์
สาธารณสุข บริการสาธารณสุข
เทศบาลนคร เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(สวนหลวง ร.9) (สวนหลวง ร.9)
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
688,000
เขต
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2559
หน่วย
ดําเนินการ
งานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

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

ลําดับ
ที่

6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

1 จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) จํานวน 300
สี่ปี

เล่ม และแผนพัฒนาฉบับ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา
วิเคราะห์เพือ่ จัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติร่างและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

งาน
320,000 - เทศบาล
นครสุราษฎร์ วิเคราะห์ฯ
กองวิชาการ
ธานี
และแผนงาน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

70,000 - เทศบาล
งาน
นครสุราษฎร์ วิเคราะห์ฯ
ธานี
กองวิชาการ
และแผนงาน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

พ.ศ. 2560
มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
- คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาของเทศบาลและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่เทศบาล
- คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลพิจารณาร่างแผน
การดําเนินงาน
- นายกเทศมนตรีประกาศใช้
แผนการดําเนินงาน
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
จํานวน 300 เล่ม

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

2 จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
การพัฒนา
พัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฉบับทบทวนจํานวน 500 เล่ม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

งาน
100,000 - เทศบาล
นครสุราษฎร์ วิเคราะห์ฯ
กองวิชาการ
ธานี
และแผนงาน

 หมายเหตุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2559 ให้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปี งบประมาณ 2560 จึงไม่มีการจัดทําโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4 ติดตามและประเมินผล - ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ และการดําเนิน
โครงการโดยสรุปเป็นรายไตรมาส
และจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม
4 ไตรมาส
- ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง
ในเดือนเมษายน และตุลาคมของ
ทุกปี

งานวิจัยฯ
210,000 - เทศบาล
นครสุราษฎร์ กองวิชาการฯ
ธานี

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

จัดกิจกรรมการให้บริการ
สาธารณะเชิงบูรณาการเนื่อง
ในวันเทศบาล

-จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศลโดยบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน
- จัดกิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมจากที่
เคยปฏิบัติเป็นประจํา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
- จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม
และผลการดําเนินงานของเทศบาล
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ

100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560

พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

5

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

6

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พบชุมชน

7

จัดกิจกรรมให้บริการ
สาธารณะเชิงบูรณาการ
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18
มีนา วันท้องถิ่นไทย”

- แต่ละกอง/สํานัก จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- ขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกจัดกิจกรรมต่างๆ
- จัดเวทีเสวนาให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้รับทราบปัญหาอุปสรรค
การนําเสนอการแสดงออกของ
ชุมชนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่
ประชาชนในชุมชนของเทศบาล
นครสุราษฏร์ธานี จํานวน 70
ชุมชน
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศลโดยบูรณการจาก
ทุกภาคส่วน
- จัดกิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมจากที่
เคยปฏิบัติเป็นประจํา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
- จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม
และผลการดําเนินงานของเทศบาล
- ประชาสัมพันธ์และแพร่ข้อมูลการ
ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559

400,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลทั้ง 70
ชุมชน

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560

พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

เม.ย

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค

ลําดับ
ที่

6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2 จัดทํารายงานผลการ - เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานเทศบาลนคร ของเทศบาลประจําปี ส่งเสริม
สุราษฎร์ธานี
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3,000
ฉบับ
3 ประชาสัมพันธ์ทางสถานี - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
วิทยุ
สถานีวิทยุเดือนละไม่น้อยกว่า
20 ครั้ง

780,000

ในเขต
งาน
เทศบาลนคร ประชาสัมพันธ์
สุราษฎร์ธานี กองวิชาการ
และแผนงาน

410,000

ในเขต
งาน
เทศบาลนคร ประชาสัมพันธ์
สุราษฎร์ธานี กองวิชาการ
และแผนงาน

156,000

งาน
ในเขต
เทศบาลนคร ประชาสัมพันธ์
สุราษฎร์ธานี กองวิชาการ
และแผนงาน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

- ประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่
ผลการดําเนินงานของ
เทศบาล
- เสริมสร้างความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ความร่วมมือ
จากประชาชน เดือนละ 1
ครั้ง ครั้งละ 2,000 ฉบับ

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

1 จัดทําวารสารเทศบาล

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

100,000

ในเขต
งาน
เทศบาลนคร ประชาสัมพันธ์
สุราษฎร์ธานี กองวิชาการ
และแผนงาน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
สถานีโทรทัศน์ในรายการ
เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
- ผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือ
ข้อความประชาสัมพันธ์อักษร
วิ่งทางโทรทัศน์ เดือนละไม่
น้อยกว่า 2 ครัง้

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

4 ประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนารายได้ของเทศบาล

1 ปรับปรุงและสํารวจ - จัดทําระวางที่ดิน และแผน
ข้อมูลการจัดทําแผนที่ ที่โรงเรือนที่ดิน ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าตอบแทนการ
ภาษีและทะเบียน
ปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ทรัพย์สิน
ราชการและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2560
ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

400,000 สํานักการคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนฯ
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6.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลองกับสถานการณ์และบังคับใช้โดยเคร่งครัด

1
2
3

ทบทวนจัดทํา ปรับปรุง - ทบทวน ปรับปรุงและจัดทํา
และแก้ไขกฎหมายของ เทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับ - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะ
การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล
พนักงานเทศบาล
ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่แม่บ้าน
เกี่ยวข้องใน
อสม. แกนนํากลุ่มสตรี
ชีวิตประจําวัน
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน
และประชาชนทั่วไป

120,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

ตามที่
เทศบาล
กําหนด
ตามที่
เทศบาล
กําหนด

พ.ค.
มิ.ย.

120,000

ฝ่ายนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

เม.ย.

สํานักงาน
เทศบาล

พ.ศ. 2560
มี.ค.

10,000

พ.ศ. 2559
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

6.8 แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรฐานการให้บริการให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

-ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทําเอกสารตามแบบประเมินการ
บริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี พร้อมเอกสารอ้างอิง
ตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานตาม
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546

50,000

เทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานี

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2560
เม.ย

พ.ศ.2559
มี.ค.

หน่วยดําเนินการ

ก.พ.

ประกวดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค
พ.ย.

ลําดับ
ที่

