แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ. 2561-2564)
2561
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร(ธานี

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร-ธานี
ยุทธศาสตร-

1) ยุทธศาสตร-การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

214,000

25

109,070,000

-

-

-

-

26

109,248,000

รวม
4) ยุทธศาสตร-การพัฒนา ดานการส>งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห,

1

214,000

25

109,070,000

-

-

-

-

26

109,284,000

1
1
-

39,000,000
25,000,000
-

1
1

90,000
500,000

-

-

-

-

1
1
1
1

39,000,000
25,000,000
90,000
500,000

รวม
5) ยุทธศาสตร-การพัฒนา ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา

2

64,000,000

2

590,000

-

-

-

-

4

64,590,000

1

461,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

4

1,661,000

รวม
6) ยุทธศาสตร-การพัฒนา ดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

1

400,000

1

400,000

1

400,000

4

1,661,000

-

-

1

280,000,000

-

-

-

-

1

280,000,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

4

64,675,000

1
29

280,000,000
390,060,000

1

400,000

1

400,000

1
35

280,000,000
455,535,000

461,000

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร+ธานี
ก. ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3. การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนย+โลจิสติกส+
ข. ยุทธศาสตร+องค+กรปกครองส8วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการกอสรางถนน
เชื่อมระหวาง ถนนยาง
งามกับถนนกาญจนวิถี
ซอย 7 ตั้งแตขาง
โรงเรียนอนุบาลจังหวัด
สุราษฎร-ธานี ถึงหลัง
โรงเรียนนวมินทร-วิทยา
(ฮัวเหมิง)

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่ออํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตแกประชาชน
,นักเรียน
- แกป;ญหาการจราจร
ติดขัด
- เพื่อการคมนาคม
สะดวกขึ้น
- สงเสริมดานเศรษฐกิจ
ทองเที่ยวสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร-การพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร-ธานี
ยุทธศาสตร-กลุมจังหวัด
ภาคใตฝ;@งอาวไทย

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.40-7.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอย
กวา 1,310 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 7,590 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  0.80
เมตร ความยาวพรอมบอพัก
ไมนอยกวา 2,560 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ8านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24,750,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

- สามารถแกป;ญหา - ประชาชนสะดวกในการ
การจราจรบนถนน คมนาคม
เชื่อมระหวางถนน
ยางงาม กับ ถนน
กาญจนวิถี ซอย 7

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ
งานวิศวกรรม
โยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

2

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการกอสรางทาง
เทาถนนศรีตาปI
บริเวณหนาวัดกลาง
(เกา)

วัตถุประสงค+
- เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา สะดวก

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- กอสรางทางเทาถนนศรีตาปI 214,000
บริเวณหนาวัดกลาง(เกา)
ลักษณะเปKนทางเทาปูกระเบื้อง
พิมพ-ลาย ขนาด 0.40 0.40
เมตร หนา 0.035 เมตร
กวาง 0.90 เมตร ยาวไมนอย
กวา 68 เมตร หรือพื้นที่พรอม
บอพักไมนอยกวา 61 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

- ประชาชนมี
- ประชาชนสะดวกในการ
ทางเดินเทาที่สะดวก คมนาคม
และไดมาตรฐาน

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ
งานวิศวกรรม
โยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

3

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

3. โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแบบแอส
ฟ;ลท-ติกคอนกรีตถนน
หนาเมือง STA 1+0432+193

- เพื่อใหประชาชน
สะดวกในการสัญจรไป
มาและการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- ผิวจราจรกวาง 11.70 เมตร
ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ผิวไมนอยกวา
13,455 ตร.ม.

-

3,288,000

-

-

- ถนนที่ซอมแลวมี
ความกวาง ความ
ยาวและความหนา
ตามที่กําหนด

- ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ดําเนินการเอง
โดยงาน
สาธารณูปโภค
สวนการโยธา
สํานักการชาง

4. โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแบบแอส
ฟ;ลท-ติกคอนกรีตถนน
ปทุมพร
STA 0+300-1+598

- เพื่อใหประชาชน
สะดวกในการสัญจรไป
มาและการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- ผิวจราจรกวาง 5.40 เมตร
ยาว 1,298 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ผิวไมนอยกวา
7,009 ตร.ม.

-

1,712,000

-

-

- ถนนที่ซอมแลวมี
ความกวาง ความ
ยาวและความหนา
ตามที่กําหนด

- ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาไดสะดวก

ดําเนินการเอง
โดยงาน
สาธารณูปโภค
สวนการโยธา
สํานักการชาง

4

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการขยายเขต
ประปา

6 โครงการกอสราง

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตประปา ดังนี้
- ฝ;@งตรงขามบานดอนปRยะ
บิ๊กไบค- เปKนเงิน 250,000 บาท
- ถนนปากน้ํา 7 เปKนเงิน
200,000 บาท
- ถนนกาญจนวิถี 21/2 เปKน
เงิน 170,000 บาท

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอระบายน้ําและผิว
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
จราจร
ขึ้น
ยาวไมนอยกวา 250.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 17
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 4.505.50 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 662.50 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

620,000

- เพื่อใหมี
- ประชาชนไดมีประปาใช
น้ําประปา ใชสําหรับ อยางทั่วถึง
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

งานควบคุม
และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

1,200,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
ศรีวิชัย 21 ซอย 17
และแกป;ญหา
การจราจรไดดี

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

5

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําและผิว
จราจรถนนศรีวิชัย 21
ซอย 19

8 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 7

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ขึ้น
ยาวไมนอยกวา 294.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 3.504.50 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 632.10 ตาราง
เมตร

1,400,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
ศรีวิชัย 21 ซอย 19
และแกป;ญหา
การจราจรไดดี

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการ
ชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 450.00 เมตร

1,600,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 10
ซอย 7

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการ
ชาง

6

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 5

10 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 12

11 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 10

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 770.00 เมตร

2,600,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 10
ซอย 5

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 380.00 เมตร

1,300,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 10
ซอย 12

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 262.00 เมตร

900,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 10
ซอย 10

งานควบคุม
และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

7

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําและผิว
จราจร
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 8

13 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําและผิว
จราจร
ถนนพอขุนทะเล 10
ซอย 6

14 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 8

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 294.00 เมตร และ
ขึ้น

1,100,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
พอขุนทะเล 10
ซอย 8แกป;ญหา
การจราจรไดดี

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 220.00 เมตร และผิว
ขึ้น

1,000,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
พอขุนทะเล 10
ซอย 6 และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 262.00 เมตร

900,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 8

งานควบคุม
และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ย 1.30-3.80
เมตร ความยาวไมนอยกวา
100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 280.00 ตารางเมตร

จราจรแบบแอสฟ;ลท-คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร กวางเฉลี่ย
3.50-4.50 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 80.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม
นอยกวา 390.00 ตารางเมตร

8

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการกอสราง

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 282.00 เมตร

1,000,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
พอขุนทะเล 6

งานควบคุมและ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 406.00 เมตร และ
ขึ้น
ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ย 2.50-3.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา
203.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 677.00 ตารางเมตร

1,700,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
ปากน้ํา 7 และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

งานควบคุมและ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอระบายน้ําและ
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 350.00 เมตร และ
ผิวจราจร ถนนตลาดลาง ขึ้น
ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา 0.15
16/1 ตอน 2
เมตร กวางเฉลี่ย 3.00-4.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา
175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 612.00 ตารางเมตร

1,600,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
ตลาดลาง 16/1
ตอน 2

งานควบคุมและ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

ทอระบายน้ํา
ถนนพอขุนทะเล 6

16 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําและ
ผิวจราจร
ถนนปากน้ํา 7

17 โครงการกอสราง

9

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการกอสราง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอระบายน้ําและผิว
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 650.00 เมตร และผิว
จราจรถนนโฉลกรัฐ 28 ขึ้น

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ทอระบายน้ําและผิว
จราจรถนนตลาดใหม
25

20 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนเมืองใหม แยกซอย
ที่ 7

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

3,500,000

- สามารถแกป;ญหา
น้ําทวมขังบนถนน
โฉลกรัฐ 28 และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

- การระบายน้ําสะดวกขึ้น
- การคมนาคมสะดวกขึ้น

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 150.00 เมตร และผิว
ขึ้น

1,200,000

- สามารถแกป;ญหา
น้ําทวมขังบนถนน
ตลาดใหม 25และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

- การระบายน้ําสะดวกขึ้น
- การคมนาคมสะดวกขึ้น

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

1,600,000

- สามารถแกป;ญหา
น้ําทวมขังบนถนน
เมืองใหม แยกซอยที่
7

- การระบายน้ําสะดวกขึ้น

งานควบคุมและ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

จราจรแบบ ค.ส.ล หนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ย 3.00-4.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา
650.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,500.00 ตารางเมตร

19 โครงการกอสราง

ตัวชี้วัด
(KPI)

จราจรแบบ ค.ส.ล หนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ย 2.00-3.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา
150.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอย
กวา 375.00 ตารางเมตร

ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไมนอยกวา 340.00 เมตร

10

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนตลาดลาง 22
(ซอยสายชล)

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 420.00 เมตร

22 โครงการกอสราง
- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ทอระบายน้ําและผิว
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
จราจร ถนนชนเกษม 30 ขึ้น
ยาวไมนอยกวา 380.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 4.005.00 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 180.00 เมตร หรือ มีพื้นที่
ไมนอยกวา 800.00 ตาราง
เมตร

1,500,000

-

1,800,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
ตลาดลาง 22

งานควบคุม
และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- การระบายน้ําสะดวกขึ้น
- การคมนาคมสะดวกขึ้น

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- สามารถแกป;ญหา
น้ําทวมขังบนถนนชน
เกษม 30 และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

11

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

23 โครงการกอสราง
ปรับปรุงทางเทาถนน
กาญจนวิถี

- เพื่อใหประชาชน
สะดวกในการสัญจรไป
มา
- เพื่อการคมนาคม
สะดวกขึ้น

- กอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนกาญจนวิถี ทั้ง 2 ขาง
ตั้งแตกาญจนวิถี ซอย 1 ถึง
เขตควบคุมสํานักงานบํารุงทาง
สุราษฏร-ธานี 2 มีลักษณะ เปKน
ทางเทาปูกระเบื้องพิมพ-ลาย
ขนาด 0.40×0.40 เมตร หนา
0.035 เมตร กวาง 1.15-4.45
เมตร ความยาว 5,384 เมตร
หรือพื้นที่ (รวมบอพัก ขอบทาง
เทาตนไม เสาไฟฟYาอื่นๆ) ไม
นอยกวา 16,268 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

-

40,350,000

-

-

- ประชาชนมี
- ประชาชนสะดวกในการ
ทางเดินเทาที่สะดวก คมนาคม
และไดมาตรฐาน

งานวิศวกรรม
โยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

24 โครงการกอสรางถนน
คลองฉนาก-หัวแหลม
พัฒนา

- เพื่อใหประชาชนมีถนน - กอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง
ใชสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 10.00 ม. ยาวไมนอยกวา
คมนาคมขนสง
1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 18,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

-

12,000,000

-

-

- ประชาชนมี
เสนทางเชื่องโยง
ระหวางพื้นที่ในบาง
ตําบลคลองฉนาก
และพื้นที่บนบก

งานวิศวกรรม
โยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

- ประชาชนสะดวกในการ
คมนาคม

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

12

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

25 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา
ถนนศรีวิชัย 51
ซอย 6 แยกซาย

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 100.00 เมตร

400,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน
ศรีวิชัย 51 ซอย 6
แยกซาย

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

26 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําและผิว
จราจร
ถนนศรีวิชัย 51
แยกขวา 4
ขางบานเลขที่ 21/25

- เพื่อแกป;ญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
- เพื่อการคมนาคมสะดวก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความ
ขึ้น
ยาวไมนอยกวา 65.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 3.504.00 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 260.00 ตารางเมตร

450,000

- สามารถแกป;ญหา - การระบายน้ําสะดวกขึ้น
น้ําทวมขังบนถนน - การคมนาคมสะดวกขึ้น
ศรีวิชัย 51 แยก
ขวา4 ขางบาน
เลขที่ 21/25 และ
แกป;ญหาการจราจร
ไดดี

งานแบบแผน
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

13

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข8งขัน
ข. ยุทธศาสตร+องค+กรปกครองส8วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. ส8งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนา ดานการส8งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ8านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค+
เป;าหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1

โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศน-วงจร
ปRดในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร-ธานี

- เพื่อเปKนการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย-สินใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
- เพื่อเปKนการปYองปราม
การกระทําผิดของผูไม
หวังดีตอประชาชน

ติดตั้งกลองโทรทัศน-วงจรปRด 39,000,000
ในเขตเทศบาลจํานวน 53 จุด
ดังนี้
1. ทางเขาเกาะลําพู
2. สามแยก ถ.สวนริมน้ํา
3. สามแยกเชฟรอน
4. ปากซอยบัญชาการไฟฟYา
ตรงขามศูนย-มิตซูบิชิบางกุง
5. ปากซอยกาญจนวิถี ซ.2
6. สามแยกถ.ตลาดลางตัด
ถ.ประชานฤมิตร
7. แยกถ.ประชานฤมิตรตัด
ถ.หนาเมือง
8. แยกศรีตาปIตดั ศรีพุนพิน
9. สี่แยกเสรีโฮเต็ล ซ.ตนโพธิ์
10. ซอยวิถีทัศน-ตัด ซ.ศรีตาปI
11. หลังธนาคารกรุงเทพสาขา
สุราษฎร-ธานี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปRดตามจุดตาง ๆ
ในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 53 จุด

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย-สิน
- ปYองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น สามารถ
บันทึกเหตุการณ-ไว
เปKนหลักฐานได

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ
งานธุรการ
ฝ^ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

12. หนาตลาดสดเทศบาล
13. แยก ถ.ดอนนกตัด
ถ.ราษฎร-อุทิศ
14. สามแยก ถ.ดอนนกตัด
ถ.ราษฎร-บํารุง
15. สามแยกหนาสํานักงาน
สหกรณ-ออมทรัพย-ครู สฎ
16. สามแยกซอยปYาแนมถนนหนาวัดโพธาวาส
17. แยกใน ซ.ศรีวิชัย 59
แยก 6
18. แยก ซ.ศรีวิชัย 14 ตัด
ถ.ศรีวิชัย
19. หนาหมูบานภูเก็ตการ
เคหะ ใน ซ.ศรีวิชัย 20
20. ปากซอยศรีวิชัย 3
21. ทายซอยพอขุนทะเล
20/1
22. ลานออกกําลังกายบึงขุน
ทะเล
23. สามแยกหนาสถานีตํารวจ
ทองเที่ยวชุมชนทากูบ
24. ปาก ซ.สุชน1

15

แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

25. ปากซอยหมูบาน IMF 5
26. สามแยกปาก ซ.ชนเกษม
49
27. แยก ถ.ทาโรงชางตัด
ถ.นพเกา
28. หนาโรงเรียนบานบางใหญ
29. แยกถนนบางใหญตัดเลีย่ ง
เมือง
30. ปากซอยการุณราษฎร- ซ.3
31. แยก เสม็ดเรียง 13
32. สามแยกถังทอง
33. สามแยก ถ.โฉลกรัฐตัด
ถ.เลี่ยงเมือง
34. กลางซอยคายอ.ส.
35. ปากซอยกาญจนวิถี 16
36. บริเวณกองชางบางอิฐ
37. ทายซอยกาญจนวิถี 16
กอนขึ้นสะพาน
38. ปาก ซ.กาญจนวิถี 24
39. ปากซอย กาญจนวิถี 18
40. สามแยกเขาเสม็ดเรียง
ซ.9 (ตรงขามเมาเล)
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แบบ ผ. 01

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

41. สามแยก รร.เปาโลมารีเต็ล
42. สามแยกขาง รร.อนุบาล
จังหวัดสุราษฎรานี
43. ปาก ซ.โฉลกรัฐ ซ.8
44. ปากซอยบุญชวย ซ.8
45. สามแยกทางออกถนน
อําเภอฝ;@งเลี่ยงเมือง
(รานปYาพิน)
46. ระหวางสามแยกบึงขุน
ทะเลถึงสะพานบึงขุนทะเล
47. สามแยกสถานธนานุบาล
เทศบาลสุราษฎร-ธานี
48. สามแยกในตลาดเกษตร 1
49. สามแยก ถ.ศรีเกษมตัด
ถ.วิภาวดี
50. ทางเขารร.สุราษฎร-ธานี 2
51. สามแยกปาก ซ.เขาวัดทา
เพชร
52. หนาตลาดดอนนก
53. แยก ถ.ลูกเสือตัด ถ.โฉลก
รัฐ
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แบบ ผ. 01

แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

1. โครงการกอสรางอาคาร - เพื่อใหมีสถานที่ดาน
ธาราบําบัด เทศบาล การสงเสริมสุขภาพที่
นครสุราษฎร-ธานี
เหมาะสมแกผูสูงอายุ
และผูทีม่ ีป;ญหาดานการ
เคลื่อนไหว

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้น 25,000,000
เดียวขนาดกวาง 11.00-16.00
เมตร ยาว 34.00 เมตร พรอม
ติดตั้งระบบธาราบําบัดภายใน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1
(แตงออนเผดิมวิทยา) เดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลฯกําหนด)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีอาคารธารา
บําบัดสําหรับ
ใหบริการแก
ผูสูงอายุและผูทีม่ ี
ป;ญหาดานการ
เคลื่อนไหว

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- มีสถานที่สําหรับสงเสริม
งานสงเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมและ
สุขภาพ
สํานักการ
ปลอดภัยแกผูสูงอายุและผูที่
มีป;ญหาดานการเคลื่อนไหว สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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แบบ ผ. 01

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

1. โครงการอุดหนุนสงเสริม - เพื่อจัดกิจกรรม
อาชีพการทําขนมไทย/ บริการสาธารณะ
ชุมชนมะขามเตีย้
สงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหประชาชนใน
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และเสริมสรางใหชุมชน
และองค-กรชุมชนมี
ความเขมแข็ง

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการทําขนมไทยใหกับ
ประชาชนในชุมชนไมนอยกวา
50 คน

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

90,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ
50 มีความรูเพิ่มขึ้น
และสามารถนํา
ความรูไปประกอบ
อาชีพ ทําใหลด
รายจายในครัวเรือน
และใหมีรายได
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนในชุมชน
งานชุมชนเมือง
สามารถนําความรูไป
กองสวัสดิการ
ประกอบอาชีพทําใหลด
สังคม
รายจายในครัวเรือนและใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น
- ชุมชนและองค-กร
ประชาชนในชุมชนมีความ
เขมแข็ง
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แบบ ผ. 01
แผนงานสังคมสังเคราะห-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนครสุราษฎรธานี(แหงที่ 2) ณ
โรงเรียนเทศบาล 1
(แตงออนเผดิมวิทยา)
เดิม

-เพื่อใหมีสถานที่ รองรับ
และตอบสนองการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมี
พื้นที่จัดบริการกิจกรรม
และบริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานสังคม
เศรษฐกิจ และสุขภาพ
ผูสูงอายุ ตลอดจน เปKน
ศูนย-ถายทอดภูมปิ ;ญญา
ของผูสูงอายุ และภาคี
เครือขาย

- งานปรับปรุงซอมแซมอาคาร
3ชั้น ณ โรงเรียนเทศบาล 1
(แตงออนเผดิมวิทยา) เดิม
ดังนี้
1. กั้นหองสํานักงาน
2. กั้นหองและปรับปรุงเปKน
หองเรียนรู
3. ปรับปรุงหองน้ํา (สําหรับ
ผูสูงอายุ)
4. ปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคาร
5. งานทาสีอาคาร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เทศบาลนคร
สุราษฎร-ธานีมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนคร
สุราษฎร-ธานี
(แหงที่ 2) รองรับ
สังคมผูสูงอายุ และ
ภาคีเครือขาย

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- ศูนย-พัฒนา
ฝ^ายสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สงเคราะหสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ กองสวัสดิการ
(ศพอส.) เทศบาลนคร
สังคม
สุราษฎร-ธานี
(แหงที่ 2) มีความ
พรอมที่จะใหบริการ
ประชาชน
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข8งขัน
ข. ยุทธศาสตร+องค+กรปกครองส8วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ส8งเสริมอนุรักษ+ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตร+การพัฒนา ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการจัดการแขงขัน 1. เพื่อสงเสริมให
กรีฑานักเรียน เทศบาล นักเรียนไดแสดงออกถึง
นครสุราษฎร-ธานี
ความสามารถทางดาน
กีฬาอยางเต็มศักยภาพ
2. เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนให
รูแพ รูชนะ รูอภัย

นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สุราษฎร-ธานี เขารวมการ
แขงขันกรีฑาทั้งประเภทลู
และประเภทลาน

-

2.

รื้นถอนและปูพื้นกระเบื้องยาง
ลายไม ขนาดพื้นที่ ไมนอยกวา
262 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

461,000

โครงการปรับปรุงพื้น
หองศูนย-บริหาร
รางกาย เทศบาลนคร
สุราษฎร-ธานี

เพื่อใหศูนย-บริหาร
รางกาย มีสภาพพื้นหอง
เหมาะสมสําหรับ
ใหบริการประชาชน

400,000 400,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

400,000

- นักเรียนรอยละ
80 ไดใช
ศักยภาพของ
ตนเองในการเขา
รวมแขงขันกีฬา
- นักเรียนรอยละ
80 มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

1. นักเรียนไดใชทักษะ
ทางดานกีฬา ในการ
พัฒนาตนเอง
2. นักเรียนรูรักสามัคคี รูแพ
รูชนะ รูอภัย และสามารถ
อยูในสังคม รวมกันอยาง
มีความสุข

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สํานัก
การศึกษา

-

พื้นหองศูนย-บริหาร
รางกาย มีขนาด
และรายละเอียด
ถูกตอง
(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

ประชาชนไดใชศูนย-บริหาร
รางกายที่มีสภาพเหมาะสม
กับการออกกําลังกาย

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สํานัก
การศึกษา
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข8งขัน
ข. ยุทธศาสตร+องค+กรปกครองส8วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. การส8งเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร+ ดานการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดซื้อโรงแรม
เซาท-เทิร-นสตาร- พรอม
ที่ดิน และปรับปรุงเปKน
อาคารสํานักงาน
เทศบาล

วัตถุประสงค+

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหมีสถานที่
สําหรับบริการประชาชน
เพียงพอ
- เพื่อใหมีอาคาร
สถานที่เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ

- จัดซื้ออาคารโรงแรมเซาทเทิร-นสตาร- 16 ชั้น และสิ่งปลูก
สรางอื่นๆ พรอมที่ดินเนื้อที่ไม
นอยกวา 6 ไร จากบริษัท
บริหารสินทรัพย-สุขุมวิท จํากัด
(บสส.) ซึ่งเปKนสถาบันการเงินที่
เปKนรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
- ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงแรม
เซาท-เทิร-นสตาร- จํานวน 16
ชั้น พื้นที่ไมนอยกวา 7,696
ตารางเมตร ประกอบดวย งาน
สถาป;ตยกรรม งานระบบไฟฟYา
และสื่อสาร งานระบบ
สุขาภิบาลและปYองกันอัคคีภัย
งานระบบปรับอากาศ
งานระบบลิฟต- และอุปกรณประกอบตางๆ (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่ผ8านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-

150,000,000

-

-

-

130,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ไดอาคารสํานักงาน
ที่มีสถานที่เพียงพอ
และเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน จํานวน 1
หลัง

ผลที่คาดว8า
จะไดรับ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

- เทศบาลมีสถานที่สําหรับ
งานธุรการ
บริการประชาชนไดเพียงพอ ฝ^ายบริหารงาน
ทั่วไป
- เทศบาลมีอาคารสถานที่
สํานักปลัดฯ
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลนครสุราษฎร-ธานี
- เทศบาลมีอาคารสถานที่
สะดวกในการใหบริการ
ประชาชนภายในอาคาร
สถานที่เดียวกัน
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
สํานักปลัดเทศบาล
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1. บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานให)มี
เสถียรภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อให)มีวัสดุอุปกรณ และ
เครื่องมือเครื่องใช)ครบถ)วน
และเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน)าที่

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เก)าอี้หุ)มเบาะขาเหล็กชุบ
โครเมียม ขา A ขนาด
440 580 910 มม. จํานวน
100 ตัว (ราคาท)องถิ่นเนื่องจากไม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

60,000

-

-

-

44,000

-

-

-

104,000

-

-

งานธุรการ
ฝDายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

ปรากฏในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

- โต>ะพับขาเหล็กชุบโครเมียมหน)า
เมลามีนสีเชอรี ขนาด 72 17.5
นิ้ว จํานวน 20 ตัว (ราคาท)องถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ)

รวม
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แบบ ผ. 08

ที่
2.

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซื้อรถยนตอเนกประสงค
3,900,000
ขนาดไมน)อยกวา 7 ที่นงั่
ขับเคลื่อนล)อหน)าเครื่องยนต
เบนซิน จํานวนกระบอกสูบไม
น)อยกวา 4 สูบ ปริมาตรกระบอก
สูบไมน)อยกวา 2,400 ซีซี เปHน
เกียรอัตโนมัติพร)อมอุปกรณ
ประกอบตามมาตรฐานผู)ผลิตและ
อุปกรณตกแตงครบชุด จํานวน 1
คัน (เปHนชนิดและราคานอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณปI 2561)

-

-

-

3,900,000

-

-

-

งานธุรการ
ฝDายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ. 08

ที่
3.

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑโฆษณาและ - เพื่อเปHนการรักษาความ
- จัดซื้อกล)องโทรทัศนวงจรปNดชนิด 39,000,000
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
เผยแพร
ให)กับประชาชนในเขตเทศบาล ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช)ใน
- เพื่อเปHนการปMองปรามการ งานรักษาความปลอดภัยและ
กระทําผิดของผู)ไมหวังดีตอ
วิเคราะหภาพ ความละเอียดของ
ประชาชน
ภาพสูงสุดไมน)อยกวา
1,920×1,080 pixel หรือไมน)อย
กวา 2,073,600 pixel พร)อม
ติดตั้ง จํานวน 136 กล)อง
(ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล)องโทรทัศนวงจรปNดประจําปI
พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม
2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
สําหรับโครงการติดตัง้
กล)องโทรทัศนวงจรปNดในเขต
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
รวม

39,000,000

-

-

-

-

-

-

งานธุรการ
ฝDายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ. 08

กองวิชาการและแผนงาน
ที่

แผนงาน

หมวด

1. แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อให)การแผยแพรข)อมูล
เผยแพร
ขาวสารในการ
ประชาสัมพันธเปHนไปอยาง
ตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว)

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เลนสกล)องถายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ขนาด18 – 135 มม.

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14,000

-

-

-

14,000

-

-

-

(ราคาท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

งานประชาสัมพันธ
ฝDายบริการและ
เผยแพรวิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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แบบ ผ. 08

กองสวัสดิการสังคม
ที่
1

แผนงาน

หมวด

สร)างความเข)มแข็ง คาครุภัณฑ
ของชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อให)มีเครื่องมือเครื่องใช)
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อให)การปฏิบัติงานเปHนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดการ
ฐานข) อมู ลการจั ดสวั สดิ การสั งคม
ทุ กประเภทพร) อมติ ดตั้ ง สํ าหรั บ
โครงการพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ การ
สั งคมตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(ราคาท)องถิ่นเนื่องจากเปHนรายการ
ไมปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

25,000

25,000

-

-

-

-

ฝDายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม
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แบบ ผ. 08

ที่
2

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห

หมวด

ประเภท

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

วัตถุประสงค
-เพื่อให)มีเครื่องมือเครื่องใช)
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อให)การปฏิบัติงานเปHนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องโทรสาร แบบใช)กระดาษธรรมดา
(สงเอกสารได)ครั้งละ 20 แผน) จํานวน 1
ั ฑ
เครื่อง (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณ
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 15,000 บีทียู พร)อมติดตั้ง
จํานวน 10 เครื่อง (รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
- โต>ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
-โต>ะทํางานไม) จํานวน 3 ตัว
(ใช)ราคาในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
-เก)าอี้สํานักงาน บุหนัง มีล)อเลื่อน ปรับระดับ
ได) จํานวน 3 ตัว (ใช)ราคาในท)องถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ)
-โต>ะพับอเนกประสงคขนาด180x60x75
cm จํานวน 10 ตัว (ราคาท)องถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18,000

ฝDายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม

260,000

9,900
12,000

6,300

17,000
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แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เก)าอี้บุนวมมีพนักพิง ขาชุปโครเมี่ยม
จํานวน 100 ตัว (ใช)ราคาในท)องถิ่นเนื่องจาก
ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ)
- ตู)เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู) ขนาด 4 ฟุต
(ใช)ราคาในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ)
- ชั้นวางเอกสารไม) 4 ชั้น ขนาด จํานวน 2 ตู)
(ใช)ราคาในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ)
- ตู)ล็อคเกอรเหล็ก ขนาด 18 ชอง จํานวน 1
ตู) (ใช)ราคาในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ)
- ตู)เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน 2 บาน เปNดทึบ
จํานวน 1 ตู) (ใช)ราคาในท)องถิ่นเนือ่ งจากไม
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู)สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎรธานี
(แหงที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เดิม

รวม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

52,000

-

-

-

-

ฝDายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม

7,000

1,000

6,200

5,500

-

394,900
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แบบ ผ. 08

ที่
3

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภณ
ั ฑไฟฟMาและวิทยุ -เพื่อให)มีเครื่องมือเครื่องใช)
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อให)การปฏิบัติงานเปHนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย)าย ลําโพง
ขยายเสียงแบบลากจูงมีล)อลาก 15 นิ้ว 300
วัตต ไมคลอย 2 ตัว จํานวน 2 ชุด (ใช)ราคา
ในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ)
สําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู)สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎรธานี
(แหงที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เดิม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

20,000

-

-

ฝDายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม

-

20,000

-

-

29

แบบ ผ. 08

ที่
4

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑงานบ)าน
งานครัว

วัตถุประสงค
-เพื่อให)มีเครื่องมือเครื่องใช)
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อให)การปฏิบัติ
งานเปHนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อเครื่องทําน้ําร)อน-น้ําเย็นแบบตอทอ
ขนาด 2 ก>อก จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู)สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎรธานี
(แหงที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เดิม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

52,000

-

-

ฝDายสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม

-

52,000

-

-

30

แบบ ผ. 08

ที่
5

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เป!นไปอย#างมีประสิทธิภาพ

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอขนาดไมน)อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปIพ.ศ.2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561)
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน)า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปIพ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
- เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปIพ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
สําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู)สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎรธานี
(แหงที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออน
เผดิมวิทยา) เดิม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

ฝDายสังคมสงเคราะห

22,000

กองสวัสดิการสังคม

7,900

2,500

-

32,400

-

-

31

แบบ ผ. 08

สํานักการศึกษา
ที่
1

แผนงาน

หมวด

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุ ภั ณ ฑไฟฟM า และ - เพื่อให)การปฏิบัติงานมี
วิทยุ
ความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อให)มีวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือ เครื่องใช)
ครบถ)วนและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพื่อให)เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับห)อง
ประชุมอาคารอเนกประสงค
จํานวน 1 ชุด ประกอบด)วย
1. เพาเวอรแอมปi 1,500 วัตต
ขับตู)เบส ข)างละ 1 ตู)
2. เพาเวอรแอมปi 1,500 วัตต
ขับลําโพงคูหน)าข)างละ 1 ตู)
3. เพาเวอรแอมปi 1,500 วัตต
ขับลําโพงคูกลางข)างละ 1 ตู)
4. เพาเวอรแอมปi 1,500 วัตต
ขับลําโพงคูหลังข)างละ 1 ตู)
5. Diver Rack DSP 4×8
จํานวน 1 ตัว
6. มิกเซอร 14 ชอง ไมค
จํานวน 1 ตัว
7. ตู)ลําโพงซับเบส 18 นิ้ว
จํานวน 2 ตู)
8. ลําโพงสองทาง 12 นิ้ว
จํานวน 6 ตู)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
350,000

-

-

-

ร.ร เทศบาล 3
(ตลาดลาง)
สํานักการศึกษา

32

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ชุดแขวนลําโพง จํานวน 6 ชุด.
10. สายลําโพง 18 AVG (100
เมตร) จํานวน 3 ชุด
11. สายสัญญาณจากมิกเซอรไป
แอมปi จํานวน 1 ชุด
12. ตู) Rack 3 ฝา พร)อมลัง
จํานวน 1 ชุด
13. ไมคลอยคู UHF (2 ไมค) 2 ชุด
14. ไมคสายพร)อมสาย 5 เมตร
10 ชุด
15. ไมคลอยคาดศีรษะ จํานวน
5 คู
16. ขาไมคแบบบูม จํานวน 5 ตัว
17. ขาไมคตั้งโต>ะ จํานวน 5 ตัว
18. ลําโพงฮอรน ขนาด 20 นิ้ว
150 วัตต จํานวน 2 ตัว
19. สายไมค 2 ชุด พร)อมติดตั้ง

ร.ร เทศบาล 3
(ตลาดลาง)
สํานักการศึกษา

(ราคาในท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏ
ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

รวม

350,000

-

-

-
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แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑดนตรี

วัตถุประสงค
- เพื่อให)มีเครื่องดนตรีที่มี
ความพร)อมในการนําไปใช)
ในกิจกรรมตางๆ
- เพื่อให)เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอน
- เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแสดงออกทางด)าน
ดนตรีตอสาธารณชนของ
นักเรียน

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑดนตรี ดังนี้
- เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและ
ออเคสตร)า จํานวน 1 วง
ประกอบด)วย
1. Piccolo
2. Flute
3. Bb Clarinet
4. Alto Clarinet
5. Bass Clarinet
6. Soprano Saxophone
7. Alto Saxophone
8. Oboe
9. Tenor Saxophone
10. Trumpet
11. Flugelhorn
12. Double F Horn
13. Mellophone
14. Bass Trombone
15. Baritone Marching
16. Euphonium

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5,000,000

-

-

-

รร. เทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)
สํานักการศึกษา

34

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

Tuba Marching
Rotary Tuba
Violin
Viola
Cello
Double Bass
Snare Concert 14×5
Bass Drum 36
Power Mix +ลําโพง+
ไมค

รร. เทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)
สํานักการศึกษา

(ราคาท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

รวม

5,000,000

-

-

-
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แบบ ผ. 08

ที่
2

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุ ภั ณ ฑยานพาหนะ - เพื่ออํานวยความสะดวก
และขนสง
นักเรียน ครูและสวน
ราชการ ในการจัด
กิจกรรมตางๆ

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 1,700,000
ตัน 6 ล)อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม
ต่ํากวา 4,000 ซีซี (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) (1,375,000)
พร)อมติดตั้งหลังคาเหล็กเบาะทีน่ ั่ง
ไฟฟMาแสงสวาง และพัดลม
(325,000) จํานวน 1 คัน

-

-

-

1,700,000

-

-

-

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สํานักการศึกษา

36

แบบ ผ. 08

สํานักการชาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค
-เพื่อใช)ประกอบในการ
ปฏิบัติงานพระราชพิธีและ
เทศกาลตางๆ

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จั ดซื้ อโต> ะหมู บู ชา ขนาดหมู 9
ชนิ ดไม) สั กแกะลายปN ดทอง หน) า 9
นิ้ว ฐานวางขนาดไมน)อยกวา
160×95×35 ซม. พร)อมชุดกราบ
พระชนิ ด ไม) สั ก แกะลายปN ด ทอง
จํานวน 3 ชุด

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
75,000

-

-

-

75,000

-

-

-

งานสถานที่และไฟฟMา
สาธารณะ
ฝDายสาธารณูปโภค
สวนการโยธา
สํานักการชาง

(ราคาท)องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ)

รวม

37

แบบ ผ. 08

ที่
2

แผนงาน
งานสวนสาธารณะ

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑอื่นๆ

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15,294,850
- เพื่อให)ประชาชนในชุมชน -จัดซื้อพร)อมติดตั้งอุปกรณ
งานสวนสาธารณะ
มีอุปกรณสําหรับออกกําลัง สําหรับใช)ออกกําลังกาย ดังนี้
ฝDายสงเสริม
1. เครื่องบริหารสะโพกและขา
กายสร)างความสมบูรณ
การเกษตร
แบบคู (เสาเดี่ยว) จํานวน 5 เครื่อง
แข็งแรงให)กับรางกาย
สวนการโยธา
2.เครื่องบริหารสะโพกและขา
สํานักการชาง
เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบคู (เสาคู) จํานวน 6 เครื่อง
3.เครื่องบริหารไหล แขน ขา
จํานวน 6 เครื่อง
4.เครื่องบริหารไหล แขน ขา
และข)อสะโพก จํานวน 5 เครื่อง
5.เครื่องบริหารกล)ามท)องเสาคู
แบบซิท-อัพ 2 คน
จํานวน 5 เครื่อง
6.เครื่องบริหารหน)าท)องและแขน
แบบดึงมือเข)าหาตัว
จํานวน 6 เครื่อง

38

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
7.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อขาแบบ
สปริงยันเท)า จํานวน 5 เครื่อง
8.เครื่องบริหารสะโพกและกล)าม
เนื้อขา(ขาตั้งคู) จํานวน 6 เครื่อง
9.เครื่องบริหารสะโพกและกล)าม
เนื้อขา(ขาตั้งเดี่ยว)
จํานวน 5 เครื่อง
10.เครื่องบริหารสะโพกและ
กล)ามเนื้อขา แบบ 2 คน
จํานวน 6 เครื่อง
11.เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและ
สะโพก สําหรับ 3 คน
จํานวน 6 เครื่อง
12.เครื่องหมุนบริหารเอวและ
สะโพก แบบ นัง่ -ยืน 2 คน
จํานวน 6 เครื่อง
13.เครื่องบริหารแขนไหลแบบบาร
โหนตัวคู จํานวน 5 เครื่อง
14.เครื่องบริหารกําลังแขนแบบ
โหนตัว จํานวน 6 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
งานสวนสาธารณะ
ฝDายสงเสริม
การเกษตร
สวนการโยธา
สํานักการชาง

39

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
15.เครื่องบริการกล)ามเนื้อแขน
แบบบารยกตัว จํานวน 5 เครื่อง
16.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อแขน,
ไหลแบบพวงมาลัยเดี่ยว 2 คน
(เสาคู) จํานวน 5 เครื่อง
17.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อแขน,
ไหลแบบพวงมาลัยเดี่ยว 2 คน
(เสาเดี่ยว) จํานวน 5 เครื่อง
18.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อแขน,
ไหล พวงมาลัยคู (เสาเดี่ยว)
จํานวน 5 เครื่อง
19.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อขา,
ข)อเขา แบบจักรยานนัง่ ปƒน„
จํานวน 5 เครื่อง
20.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อขา
ข)อเขา แบบยันล)อเลื่อน
จํานวน 5 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
งานสวนสาธารณะ
ฝDายสงเสริม
การเกษตร
สวนการโยธา
สํานักการชาง

21.เครื่องบริหารกล)ามท)อง,ขา
และนวดหลัง แบบสปริงโยกนั่ง
จํานวน 5 เครื่อง

40

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
22.เครื่องนวดฝDาเท)า และนวดผอน
คลายแผนหลัง จํานวน 5 เครื่อง
23.เครื่องหมุนบริหารเอวและ
สะโพก จํานวน 5 เครื่อง
24.เครื่องบริหารกล)ามท)องและ
แขน แบบสปริงโยกนอน
จํานวน 5 เครื่อง
25.เครื่องบริหารแขนและกล)าม
ท)อง แบบโยกตัวไปด)านหลัง
จํานวน 5 เครื่อง
26.เครื่องบริหารกล)ามท)อง
แบบ ซิท-อัพ จํานวน 5 เครื่อง
27.เครื่องบริหารกล)ามเนื้อขา และ
ข)อพับ จํานวน 6 เครื่อง
2 8 . ค า เ ท ฐ า น ค ศ ล . พื้ น ที่
รวม1,347 ตร.ม. × ความหนา
0.15 ม.
(ราคาท)องตลาด)

รวม

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561
2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

งานสวนสาธารณะ
ฝDายสงเสริม
การเกษตร
สวนการโยธา
สํานักการชาง

15,294,850
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แบบ ผ. 08

ที่
3

แผนงาน

หมวด

ประเภท

งานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสร)าง

วัตถุประสงค
- เพื่อให)มีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช)ครบถ)วน
และเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน)าที่

รวม

เป7าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผ9านมา
หน9วยงาน
2561
2562 2563 2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

- รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ชนิดแขน 7,800,000
ยาวพิเศษ มีแขนขุดความยาวไมน)อย
กวา 15 ม. บุ…งกี้มีความจุไมน)อยกวา
0.45 ลบ.ม. น้ําหนักตัวรถรวมน้ําหนัก
ใช) ง านไมน) อ ยกวา 20,000 กก.
เครื่องยนตดีเซลเปHนยี่ห)อเดียวกันกับ
ตัวรถ จํานวนกระบอกสูบไมน)อยกวา
6 สู บ 4 จั ง หวะ แรงม) า ไมน) อ ยกวา
150 แรงม)า ที่รอบไมเกิน 2,200 รอบ
ตอนาที ระบบขั บ เคลื่ อ นเปH น แบบ
ไฮโดรสแตติกปƒ†มไฮโดรลิคแบบลูกสูบ
อัตราการไหลไมน)อยกวา 430 ลิตร
ตอนาที มีแรงฉุดลากไมน)อยกวา 170
กิโลนิวตันเมตร ความเร็วสูงสุดในการ
เดิ น ไมน) อ ยกวา 5.00 กิ โ ลเมตรตอ
ชั่วโมง พร)อมติดตั้งอุปกรณประกอบ
ครบชุด จํานวน 1 คัน (เปHนชนิดและ
ราคานอกเหนื อ มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ
สํานักงบประมาณปI 2561

-

-

-

7,800,000

-

-

-

งานสาธารณูปโภค
สวนการโยธา
สํานักการชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561– 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร)ธานี
ลําดับ
1

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่น
(ป0จจุบัน)
โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผู"สูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนครสุราษฎรธานี

-สงเสริมกิจกรรมของผู"สูงอายุกลุม

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร)
แผนงาน
ป (เปลี่ยนแปลงใหม4)
โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่ อ ให" ส อดคล" อ งและ ยุทธศาสตรที่ 4 สังคม
สงเสริมอาชีพผู"สูงอายุ (ศพอส.)
เป3นไปตามหนังสือจังหวัด ด"านการสงเสริม สงเคราะห
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี ดวนมาก
คุณภาพชีวิต
ที่ สฎ 0005/ว 01680
เป,าหมาย
ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ
-สงเสริมกิจกรรมของผู"สูงอายุกลุม 2561

ตางๆที่เป3นเครือขายเทศบาลนคร

ตางๆที่เป3นเครือขายเทศบาลนคร

สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

-จัดให"มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
สงเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปญ
7 ญา
สามารถนํามาปรับใช"ใน
ชีวิตประจําวันได" และสามารถนํา
ความรู"ที่ได"รับนี้ไปถายทอดให"กับ
ผู"สูงอายุในชมรมและชุมชนตอไปได"

-จัดให"มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
สงเสริมอาชีพ วัฒนธรรม
ภูมิป7ญญา สามารถนํามาปรับใช"ใน
ชีวิตประจําวันได" และสามารถนํา
ความรู"ที่ได"รับนี้ไปถายทอดให"กับ
ผู"สูงอายุในชมรมและชุมชนตอไปได"
-ปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสงเสริมอาชีพผูส" ูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนครสุราษฎรธานี

งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว" 100,000
บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว"
ป= 2561 /810,000 บาท
-ตั้งไว" 100,000 บาท
-งบอุดหนุนทั่วไป 710,000 บาท
ป= 2562 /810,000 บาท

เป,าหมาย

ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) หน"า 229 ข"อ 2
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ลําดับ
2

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่น
(ป0จจุบัน)
โครงการรณรงคป,องกันยาเสพติด
ในชุมชน

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร)
แผนงาน
ป (เปลี่ยนแปลงใหม4)
โครงการรณรงคป,องกันยาเสพติดใน เพื่อให"สอดคล"องกับ
ยุทธศาสตรที่4 สังคม
ชุมชน
ลักษณะปริมาณงานกับ ด"านการสงเสริม สงเคราะห
งบประมาณจริง
คุณภาพชีวิต
เป,าหมาย
เป,าหมาย
- จัดกิจกรรมรณรงคป,องกันยาเสพติด -จัดกิจกรรมรณรงคป,องกันยาเสพติด
ในชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนใน ในชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชน
ชุมชนจํานวน๑,๐๐๐คน ตามนโยบาย ในชุมชน
๕ รั้วป,องกันยาเสพติด
- จัดงาน “เยาวชนต"นแบบหางไกลยา -จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสพติด”
สงเสริมกิจกรรมเชิงบวกในชุมชน
- จัดประชาคมสงเสริมกิจกรรมเชิง
บวกในชุมชน
งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว" 100,000
บาท

งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว" 100,000
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) หน"า 230 ข"อ 4
3

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป,าหมาย
-จั ด ประชุ ม /อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/
สั ม มนาทางวิ ช าการประชาชนและ
ผู" เ กี่ ย วข" อ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชนทั้ ง เขต
เทศบาลนครสุราษฎรธานีและรณรงค
ให" มี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยมี
ผู"เ ข"า รวมโครงการ ไมน" อยกวา 100
คน
งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว" 200,000
บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) หน"า 238 ข"อ 1

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เ พื่ อใ ห" ส อ ด ค ล" อ ง กั บ ยุท ธศาสตรที่ 4 สร"างความ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลั ก ษณะปริ ม าณงานกั บ ด"านการสงเสริม เข"มแข็งของ
งบประมาณจริง
คุณภาพชีวิต
ชุมชน
เป,าหมาย
-จั ด ประชุ ม /อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร /
สั ม มนาทางวิ ช าการประชาชนและ
ผู" เ กี่ ย วข" อ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชนทั้ ง เขต
เทศบาลนครสุ ร าษฎรธานี และ
รณรงคให"มีกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยมีผู"เข"ารวมโครงการ ไมน"อยกวา
1,000 คน
-จั ด ใ ห" มี แ ล ะ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรจัดการฐานข"อมูลการจัด
สวัสดิการสังคมทุกประเภท
งบประมาณในแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป=
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งไว"
ป= 2562 /200,000 บาท
ป= 2563 /200,000 บาท
ป= 2564 /200,000 บาท
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ลําดับ
4.

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่น
(ป0จจุบัน)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลาน
อเนกประสงคตลาดมิตรเกษม
เป,าหมาย
- ทําการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลาน
อเนกประสงคตลาดมิตรเกษม ขนาด
พื้นที่กว"าง 10.50 – 13.00 ม. ยาว
60.00 ม. โดยทําการ
1. รื้อพื้นที่ลานอเนก ประสงคเดิม
แล"วทําการกอสร"างลาน ค.ส.ล.ใหม
2. กอสร"างลานประติมากรรม
บัวผุด
3. กอสร"างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคมุงด"วยผ"าใบแรงดึงสูง
ขนาดพื้นที่ไมน"อยกวา 220 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด)
งบประมาณ
ป= 2561 =7,000,000 บาท
(พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 2 หน"าที่
187

รายละเอียดในแผนพัฒนาท-องถิ่นสี่
ป (เปลี่ยนแปลงใหม4)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลาน
อเนกประสงคตลาดมิตรเกษม
เป,าหมาย
- ทําการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลาน
อเนกประสงคตลาดมิตรเกษม ขนาด
พื้นที่กว"าง 10.50 – 13.00 ม. ยาว
57.00 ม. โดยทําการ
1. รื้อพื้นที่ลานอเนกประสงคเดิม
แล"วทําการกอสร"างลาน ค.ส.ล.ใหม
2. กอสร"างลานประติมากรรม
บัวผุด
3. กอสร"างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคมุงด"วยผ"าใบแรงดึงสูง
ขนาดพื้นที่ไมน"อยกวา 100 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)
งบประมาณ
ป= 2561 =7,330,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1.เพื่ อ ให" ส อดคล" อ งกั บ
สภาพความเป3นจริง
2.เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําป= 2561

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 อุตสาหกรรม
ด"านเศรษฐกิจ และการโยธา
และการทอง
เที่ยว

