แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พพ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลนครสุราษฎร/ธานี
ยุทธศาสตร
แผนงาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการส(งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9
9

52.94
52.94

18,928,000
18,928,000

59.26
59.26

สํานักการช(าง

2
1
3
1
7

11.76
5.88
17.65
5.88
41.18

700,000
3,650,000
1,401,000
260,000
6,011,000

2.19
11.43
4.39
0.81
18.82

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการสาธารณสุข
สํานักปลัดเทศบาล

1
1
17

5.88
5.88
100.00

7,000,000
7,000,000
31,939,000

21.92
21.92
100.00

สํานักการสาธารณสุข

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลนครสุราษฎร/ธานี

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร/การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําและผิว
จราจรถนนลูกเสือ 3
ซอยแยกข,าง
บ,านเลขที่ 276/151

2

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 2

เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 190.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 2.00 - 4.00
เมตร ความยาวไม!น,อยกว!า 110.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า
310.00 ตารางเมตร
เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 170.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 3.70 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 170.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า 629.00
ตารางเมตร

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน!วย
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.
งานบําบัด
น้ําเสีย
ถึงเดือนตุลาคม 2561
สํานักการ
ช!าง

งบประมาณ
(บาท)
998,000

สถานที่
ดําเนินการ
ถนนลูกเสือ
3 ซอยแยก
ข,าง
บ,านเลขที่
276/151

1,110,000

ถนนโฉลกรัฐ งานบําบัด
2
น้ําเสีย
สํานักการ
ช!าง

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

2

ที่

กิจกรรม/โครงการ

3

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 4

4

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 7

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
1,920,000

เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 400.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 3.00-4.00
เมตร ความยาวไม!น,อยกว!า 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า
600.00 ตารางเมตร
เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย 1,970,000
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 520.00 เมตร
และผิวจราจรแบบแอสฟEลตF
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว,าง
เฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม!
น,อยกว!า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม!น,อยกว!า 450.00 ตารางเมตร

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน!วย
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.
ถนนโฉลกรัฐ งานบําบัด
4
น้ําเสีย
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
สํานักการ
ช!าง

ถนนโฉลกรัฐ งานบําบัด
7
น้ําเสีย
สํานักการ
ช!าง

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

3

ที่

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําถนนพ!อขุน
ทะเล 14

เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 760.00 เมตร

6

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําและผิว
จราจรถนนอําเภอ 5

7

เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 340.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 3.00-5.00
เมตร ความยาวไม!น,อยกว!า 170.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า
595.00 ตารางเมตร
โครงการก!อสร,างท!อ เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
ระบายน้ําและผิว
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
จราจรถนนกาญจนวิถี ความยาวไม!น,อยกว!า 550.00 เมตร
30
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 4.00-5.00
เมตร ความยาวไม!น,อยกว!า 280.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า
1,200.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)
2,780,000

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน!วย
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.
ถนนพ!อขุน งานบําบัด
ทะเล 14
น้ําเสีย
ถึงเดือนธันวาคม 2561
สํานักการ
ช!าง

1,750,000

ถนนอําเภอ
5

2,760,000

งานบําบัด
น้ําเสีย
สํานักการ
ช!าง

ถึงเดือนตุลาคม 2561

ถนนกาญจน งานบําบัด
วิถี 30
น้ําเสีย
สํานักการ
ช!าง

ถึงเดือนธันวาคม 2561

4

ที่

กิจกรรม/โครงการ

8

โครงการก!อสร,างท!อ
ระบายน้ําและผิว
จราจรถนนประชารัฐ
ตอนที่ 2

9

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 50.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,างเฉลี่ย 10.0015.00 เมตร ความยาวไม!น,อยกว!า
50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม!น,อยกว!า
750.00 ตารางเมตร
โครงการก!อสร,างท!อ เพื่อจ!ายเป5นค!าก!อสร,างท!อระบาย
ระบายน้ําถนนสวนถั่ว น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร
ความยาวไม!น,อยกว!า 800.00 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,940,000

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หน!วย
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.
ถนนประชา งานบําบัด
รัฐตอนที่ 2 น้ําเสีย
ถึงเดือนธันวาคม 2561
สํานักการ
ช!าง

3,700,000

ถนนสวนถั่ว งานบําบัด
น้ําเสีย
สํานักการ
ช!าง

ถึงเดือนกุมภาพันธF 2562

5

4. ยุทธศาสตร/การพัฒนา ดานการส6งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห/
ที่

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการส!งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนเพื่อช!วยเหลือ
เยียวยาและฟJKนฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย

2

โครงการเสริมสร,าง
พิทักษFสิทธิสวัสดิการ
ผู,รับเบี้ยยังชีพ

-จ!ายเงินเยียวยา ฟJKนฟูพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ในเขต
เทศบาลนครสุราษฎรFธานีที่ประสบ
สาธารณภัย ไม!เกินอัตราตาม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยFกําหนดโดยอนุโลม
-จัดกิจกรรม/จัดหาวัสดุที่จําเป5น
และฝPกอบรมเพื่อฟJKนฟูปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเป5นอยู!ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎรFธานีที่ประสบสาธารณภัย
-ปรับปรุงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ย
ยังชีพ ขนาด2.40x3.60เมตร หรือ
พื้นที่ไม!น,อยกว!า 8 ตารางเมตร
-ประชาสัมพันธFข,อมูลข!าวสารแสดง
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพแต!ละประเภท

งบประมาณ
(บาท)
600,000

สถานที่
ดําเนินการ
กอง
สวัสดิการ
สังคม หรือ
ในชุมชน
หรือสถานที่
เอกชน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน!วย
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.
ฝQายสังคม
สงเคราะหF
กอง
สวัสดิการ
สังคม

100,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม หรือ
ในชุมชน

ฝQายส!งเสริมฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

6

4.2 แผนงาน สร,างความเข,มแข็งชุมชน
ที่
1.

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หน6วยงาน
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
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.
หลัก
โครงการอุดหนุน
- สมทบเงินกองทุน
3,650,000 สถานที่
ฝQายพัฒนา
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
เอกชนหรือ ชุมชนกอง
สังคมชุมชนเทศบาล สุราษฎรFธานี ที่ได,รับจาก
สถานที่
สวัสดิการฯ
นครสุราษฎรFธานี
สถาบันพัฒนาองคFกรชุมชน
เทศบาล
หรือได,รับการจดทะเบียน
กําหนด
เป5นองคFกรสวัสดิการชุมชน
จากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยF
จังหวัด

7

4.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรณรงคFการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

3

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให,ความรู,
แก!แกนนําสุขภาพชุมชนและประชาชน
70 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรF
ธานี 2 รุ!น รุ!นละ 350 คน เรื่องการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและการ
เลือกบริโภคเกลือและเครื่องปรุงรสที่มี
สารไอโอดีนได,ตามเกณฑFมาตรฐาน
กําหนด
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให,ความรู,
สมเด็จย!าต,านภัยมะเร็งเต,านม
แก!แกนนําสุขภาพชุมชนและประชาชน
กลุ!มเป`าหมาย 70 ชุมชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎรFธานี 2 รุ!น รุ!นละ
350 คน เรื่องมะเร็งเต,านมและการ
ตรวจเต,านมด,วยตนเอง
โครงการรณรงคFและแก,ไขปEญหา
- จัดอบรมเพื่อให,ความรู,แก!แกนนํา
ยาเสพติด To Be number one
สุขภาพชุมชน/เยาวชนและประชาชน
(ศูนยFเพื่อนใจวัยรุ!นในชุมชน/หมู!บ,าน) 70 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรF
ของทูลกระหม!อมหญิงอุบลรัตนFราช ธานี 2 รุ!น รุ!นละ 350 คน เรื่องการ
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ป`องกันแก,ไขปEญหายาเสพติดในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน6วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งานสุขภาพ
ภาค
ประชาชน
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

467,000

โรงแรม
ในเขต
เทศบาลฯ

467,000

โรงแรม
ในเขต
เทศบาลฯ

งานสุขภาพ
ภาค
ประชาชน
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

467,000

โรงแรม
ในเขต
เทศบาลฯ

งานสุขภาพ
ภาค
ประชาชน
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

ลําดับที่
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4.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการรณรงคF
ป`องกันและลด
อุบัติเหตุทางน้ํา
(ชุมชนหัวแหลม
พัฒนา,ชุมชนบ,านบาง
หลา,ชุมชนคลอง
ฉนากและ ชุมชนหาด
ตายวง)

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
หน6วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ชุมชน
งานป`องกัน
หัวแหลม และบรรเทา
พัฒนา,
ธารณภัย
ชุมชนบ,าน สํานัก
บางหลา, ปลัดเทศบาล
ชุมชนคลอง
ฉนากและ
ชุมชนหาด
ตายวง

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
- จั ด อบรมให, ค วามรู, ก าร 260,000
ป`องกันและลดอุบัติเหตุทาง
น้ําให,กับประชาชนในชุมชน
หัว แหลมพัฒ นา,ชุ มชนบ, าน
บางหลา,ชุ ม ชนคลองฉนาก
และชุมชนหาดตายวง
- จั ด ทํ า ป` า ย ร ณ ร ง คF ใ ห,
ตระหนั กถึ งอั น ตรายในการ
โดยสารเรื อ พร, อ มติ ด ตั้ ง
จํานวน 8 ป`าย (ชุมชนละ 2
ป`าย)
- จัดซื้อเสื้อชูชีพ จํานวน
200 ตัว (ชุมชนละ 50 ตัว)

9

6. ยุทธศาสตร/ ดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทําทุ!นลอย - จัดทําทุ!นลอยน้ํา ขนาด 7.00 x
น้ํา
55.00 เมตร พร,อมประกอบและ
ติดตั้งบริเวณตลาดนัด ตลาดน้ํา
บ,านดอน (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่
หน!วย
(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.
7,000,000 สวนสาธารณะ - งาน
ศรีตาปa
สุขาภิบาล
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
และอนามัย
สิ่งแวดล,อม
สํานักการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล,อม
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

1

โต1ะทํางาน

2

เก3าอี้สํานักงาน

3

เก3าอี้สํานักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

โต1ะทํางานไม3 ขนาด120x60x75 ซม.
จํานวน 4 ตัว
เก3าอี้สํานักงานบุหนัง มีล3อเลื่อน ปรับ
ระดับได3 จํานวน 10 ตัว

12,800

กองสวัสดิการสังคม

29,000

กองสวัสดิการสังคม

เก3าอี้สํานักงานเพื่อใช3กับผู3บริหาร
(อํานวยการกลาง) หุ3มหนัง PU มี
ล3อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
รวม 3 รายการ

6,500

กองสวัสดิการสังคม

หน#วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ
งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ
งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

48,300
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2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม#น3อยกว#า19 นิว้ ) จํานวน 5
เครื่อง
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร3อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จํานวน 2 เครื่อง

150,000

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

8,600

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่1 จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟLา
เครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด 1 kVA
จํานวน 5 เครื่อง
โปรแกรมบันทึกข3อมูลผู3รับ โปรแกรมบันทึกข3อมูลผู3รับเบี้ยยัง
เบี้ยยังชีพ
ชี พ ผู3 สู ง อายุ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู3 พิ ก าร
และผู3ป[วยเอดส เบี้ยเด็กแรกเกิด
พร3อมติดตั้ง
รวม 5 รายการ

23,700

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

29,000

กองสวัสดิการสังคม

50,000

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ
ฝ[ายส#งเสริมฯ
กองสวัสดิการฯ

1

เครื่องคอมพิวเตอร

2

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

3

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา

4
5

หน#วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

261,300
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2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หน#วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
.
.
งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

1

เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม#
น3อยกว#า19 นิว้ ) จํานวน 5 เครือ่ ง

150,000

กองสวัสดิการสังคม

2

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร3อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
2 เครื่อง

8,600

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

3

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 23,700
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่1
จํานวน 3 เครื่อง

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

4

เครื่องสํารองไฟฟLา

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
กองสวัสดิการฯ

เครื่องสํารองไฟฟLา ขนาด 1 kVA จํานวน
5 เครื่อง
รวม 4 รายการ

29,000
211,300
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3. ประเภทครุภัณฑไฟฟ?าและวิทยุ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

ครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟLาและวิทยุ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน#วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

ค#าจัดซื้อพร3อมติดตั้งโคมไฟถนน
เป^นดวงโคมชนิด LED ขนาดไม#
น3อยกว#า 200 วัตต ติดตั้งบริเวณ
ถนนศรีวิชัย จํานวน 154 ดวง
โคม

4,200,000

ถนนศรีวิชยั

สํานักการช#าง
ส#วนการโยธา
ฝ[าย
สาธารณูปโภค
งานสถานที่และ
ไฟฟLาสาธารณะ

รวม 1 รายการ

4,200,000
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