แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎร(ธานี

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎร0ธานี
ยุทธศาสตร0

1) ยุทธศาสตร0การพัฒนา ดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตร0การพัฒนา ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา
รวม
6) ยุทธศาสตร0การพัฒนา ดานการบริหาร
จัดการที่ดี
6.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป3นรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเป3นรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน6วยงานที่รับผิดชอบหลัก

1

20

214,000

0.81

สํานักการช6าง

1

20

214,000

0.81

สํานักการช6าง

3

60

1,181,000

4.48

สํานักการศึกษา

3

60

1,181,000

4.48

1

20

25,000,000

94.71

1
5

20
100

25,000,000
26,395,000

94.71
100

สํานักการสาธารณสุข

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎร0ธานี
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วยงาน
รับผิดชอบหลัก

214,000

ถนนศรีตาป

- งานวิศวกรรม
โยธา
-สวนควบคุมการ
กอสราง
-สํานักการชาง

พ.ศ. 2561

1

กอสรางทางเทาถนนศรี กอสรางทางเทาถนนศรี ต าป
ตาป บริเวณหนาวัดกลาง บริ เ วณหนาวั ด กลาง (เกา)
(เกา)
ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ท า ง เ ท า ปู
กระเบื้ อ งพิ ม พ& ล าย ขนาด
0.40x0.40 เมตร หนา 0.035
เมตร กวาง 0.90 เมตร ยาวไม
นอยกวา 68 เมตร หรือพื้น ที่
พรอมบอพั ก ไมนอยกวา 61
ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

พ.ศ. 2562

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่

5. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
1. ก! อ สร/ า งป0 า ย 3 ภาษา โรงเรี ย น - ก! อ สร/ า งป0 า ยโรงเรี ย น ขนาด 300,000
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
8×3.90 ม. จํานวน 1 ป0าย ด/ว ย
หิ น แกรนิ ต ตั ว อั ก ษรสี ท อง 3
ภาษา(ไทย,อั ง กฤษ,จี น ) (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)
2. ต!อเติมชั้นล!างอาคารประชานฤมิต - ต! อ เติ ม ชั้ น ล! า งอาคารประชา 420,000
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล!าง) นฤมิ ต 1 ขนาดกว/ า ง 1.50 ม.
ยาว 28 ม. หรื อ พื้ น ที่ ใ ช/ ส อยไม!
น/ อ ยกว! า 42 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)
3 ปรับปรุงพื้นห/องศูนยBบริหาร
- รื้อถอนและปูพื้นกระเบื้องยาง
461,000
ร!างกาย เทศบาลนครสุราษฎรBธานี ลายไม/ ขนาดพื้นที่ไม!น/อยกว!า
262 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

สถานที่
หน!วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ
หลัก
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
4 (วัดโพธาวาส)
งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
3 (ตลาดล!าง)

เทศบาลนคร
สุราษฎรBธานี

สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

6. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน สาธารณสุข

ที่

โครงการ

1. กอสรางอาคารธาราบําบัด เทศบาล
นครสุราษฎร$ธานี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้ น เดี ย ว ขนาด 25,000,000
กวาง 11.00 x 16.00 เมตร ยาว 34.00
เมตร พรอมติดตั้งระบบธาราบําบัดภายใน
(รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กําหนด)

สถานที่
ดําเนินการ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล
1 (แตงออนเผดิม
วิทยา) เดิม

งานสงเสริม
สุขภาพ

พ.ศ.2562

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.2561

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎรธานี

ผด 02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ใช9ในงานพิธี
และประเพณี
ต"าง ๆ ของ
เทศบาลฯ

สํานักการช"าง
ส"วนการโยธา
ฝEายสาธารณูปโภค
งานสถานที่และ
ไฟฟGาสาธารณะ

ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1.

โต0ะหมู"บูชา
ขนาดหมู" 9
จํานวน 3 ชุด

จัดซื้อโต0ะหมู"บูชา ขนาดหมู" 9 ชนิดไม9สัก
แกะลายป;ดทอง หน9า 9 นิ้ว
ฐานวางขนาดไม"น9อยกว"า 160x95x35
ซม. พร9อมชุดกราบพระชนิดไม9สักแกะ
ลายป;ดทอง จํานวน 3 ชุด

75,000

รวม 1 รายการ

75,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด.02/1
แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)
1. โต3ะสํานักงานผู5บริหารแบบตัว โต3 ะสํ า นั ก งานผู5 บ ริ ห ารแบบตั ว แอล
30,000
แอล
ขนาดไม)น5อยกว)า กว5าง 150 x ยาว
85 สูง x 70 ซม. พร5อมเก5าอี้ จํานวน
1 ชุด
2. โต3ะทํางาน
โต3 ะทํ างาน ขนาดไม) น5 อยกว)า กว5 าง 40,000
150 x ยาว 80 สูง x 70 ซม. พร5อม
เก5าอี้ จํานวน 4 ชุด
3. โต3ะทํางาน
โต3 ะทํ างาน ขนาดไม) น5 อยกว)า กว5 าง 24,000
120 x ยาว 60 สูง x 70 ซม. พร5อม
เก5าอี้ จํานวน 3 ชุด
4 โต3ะหมู)บูชา
โต3ะหมู)บูชา จํานวน 2 ชุด (ราคาตาม 17,000
มาตรฐานครุภัณฑ)
5 ตู5เก็บเอกสาร
ตู5เก็บเอกสาร จํานวน 6 ตู5
48,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา
สํานัก
การศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 5
โรงเรียน
เทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)

หน)วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หลัก
สํานักการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
สํานักการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
สํานักการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1
ที่
6

7

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน)วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
(บาท)
ดําเนินการ
หลัก
ซุ5มพักผ)อนในโรงเรียน
ซุ5 ม พั ก ผ) อ นในโรงเรี ย น ทํ า ด5 ว ยไม5 700,000
โรงเรียน
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน
ลักษณะทรงไทย พร5อมติดตั้ง จํานวน
เทศบาล 4
10 หลัง
(วัดโพธาวาส)
โต3 ะอเนกประสงคไฟเบอรขา โต3 ะ อเนกประสงคไฟเบอรขาพั บ 180,000
โรงเรียน
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน
พับ ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก จํานวน 100 ตัว
เทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)
รวม 7 รายการ
1,039,000

พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

1

เครื่องพิมพสมุด
ทะเบียนบ0าน
(Passbook
Printer) จํานวน 4
เครื่อง

2

รายละเอียดของครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องพิมพสมุดทะเบียน
บ0าน (Passbook Printer)
จํานวน 4 เครื่อง เป@นเครื่องพิมพ
Dot Matrix แบบ 24 หัวเข็ม
สําหรับพิมพทะเบียนบ0านกับ
โปรแกรมที่กรมการปกครองใช0
งาน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนMตบุ0ค
โนMตบุ0ค จํานวน 2 จํานวน 2 เครื่อง
เครื่อง
รวม 2 รายการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
200,800

งานทะเบียนราษฎร

42,000

กองวิชาการและ
แผนงาน

242,800

หน"วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
งานทะเบียน
ราษฎร
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ฝOายนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟ!าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

กล0องโทรทัศนวงจร ติดตั้งกล0องโทรทัศนวงจรปPดใน
ปPดในเขตเทศบาล เขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี
นครสุราษฎรธานี จํานวน 53 จุด

รวม 1 รายการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หน"วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

39,000,000 เขตเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี

งานธุรการ
ฝOายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานัก
ปลัดเทศบาล

39,000,000

แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)
1. โทรทัศนแอลอีดี (LED TV)
โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาดไม" 185,000
น7อยกว"า 60 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องเสียงสําหรับห7องประชุม เครื่องเสียงสําหรับห7องประชุมอาคาร 350,000
อาคารอเนกประสงค
อเนกประสงค จํานวน 1 ชุด
รวม 2 รายการ
535,000

สถานที่
หน"วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดําเนินการ
หลัก
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
5
งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
3 (ตลาดล"าง)
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

รถยนต
อเนกประสงคขนาด
ไม"น0อยกว"า 7 ที่นั่ง
จํานวน 1 คัน

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

จัดซื้อรถยนตอเนกประสงค
3,900,000 เทศบาลนคร
ขนาดไม"น0อยกว"า 7 ที่นั่ง
สุราษฎรธานี
ขับเคลื่อนล0อหน0า เครื่องยนต
เบนซิน จํานวนกระบอกสูบ ไม"
น0อยกว"า 4 สูบ ปริมาตรกระบอก
สูบไม"น0อยกว"า 2,400 ซีซี เป:น
เกียรอัตโนมัติ พร0อมอุปกรณ
ประกอบตามมาตรฐานผู0ผลิตและ
อุปกรณตกแต"งครบชุด จํานวน 1
คัน
รวม 1 รายการ
3,900,000

หน"วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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
สํานัก
ปลัดเทศบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

1,700,000

มี.ค.

1,700,000 เทศบาลนคร งานกีฬาและ
สุราษฎร4ธานี นันทนาการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2562
ม.ค.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
4 ตัน 6 ลอ
4 ตัน 6 ลอ
ปริมาณกระบอกสูบไม)ต่ํากว)า
4,000 ซีซี (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ4)
(1,375,000) พรอมติดตั้ง
หลังคาเหล็ก เบาะที่นั่ง ไฟฟ<า
แสงสว)างและพัดลม จํานวน 1
คัน
รวม
1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

1

ครุภัณฑ

พ.ศ.2561
ต.ค.

ที่

หน(วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)
1. รถยนต 6 ล/ อ มิ นิ บั ส ปรั บ รถยนต 6 ล/ อ มิ นิ บั ส ปรั บ อากาศ 4,000,000
อากาศ
ขนาด 25 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
รวม 1 รายการ
4,000,000

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียนกีฬาฯ

หน"วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
หลัก
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)
1. ถังน้ําแบบสแตนเลส
ถังน้ําสแตนเลส ขนาดความจุไม"น/อย
84,000
กว"า 2,500 ลิตร จํานวน 4 ถัง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
2 ชุ ดอ" างล/ างเครื่ อ งมื อ 2 หลุ ม ชุ ด อ" า งล/ า งเครื่ อ งมื อ 2 หลุ ม อ" า ง 102,000
อ"าง
ขนาดไม"น/อยกว"า 1800×750×800
มม. จํานวน 1 ชุด
3 ตู/ ทํ า น้ํ า เย็ น 4 กD อ ก พร/ อ ม ตู/ ทํ า น้ํ า เย็ น 4 กD อ ก พร/ อ มเครื่ อ ง 360,000
เครื่องกรองน้ํา
กรองน้ํ า ตั ว ตู/ ทํ า ด/ ว ยสแตนเลส
จํานวน 12 เครื่อง
รวม 3 รายการ
546,000

สถานที่
หน"วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดําเนินการ
หลัก
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน
5
โรงเรียนเทศบาล
4 (วัดโพธาวาส)

สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
4 (วัดโพธาวาส)

สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ประเภทครุภัณฑดนตรี
แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1. เครื่ องดนตรี วงโยธวาทิตและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและ
ออเคสตร2า
ออเคสตร2า จํานวน 1 วง
รวม 1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
5,000,000
5,000,000

สถานที่
หน"วยงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดําเนินการ
หลัก
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการศึกษา
4 (วัดโพธาวาส)
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

1. เลนสกล/อง
ถ"ายภาพ

รายละเอียดของครุภัณฑ
เลนสกล/องถ"ายภาพ ระบบดิจิตอล
ขนาด 18 – 135 มม. จํานวน 1
ตัว

รวม 1 รายการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
14,000

14,000

กองวิชาการและ
แผนงาน

หน"วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
ฝ9ายบริการและ
เผยแพร"วิชาการ
งาน
ประชาสัมพันธ

แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ไม"น/อยกว"า 4,000
ANSElumens พร/อมติดตั้งในห/อง
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 1
ชุด และระดับมัธยมศึกษา 1 ชุด
รวม 2 ชุด
จอรั บ ภาพชนิ ด จอรั บ ภาพชนิ ด มอเตอรไฟฟO า
มอเตอรไฟฟOา
พร/ อ มติ ด ตั้ ง ในห/ อ งวิ ท ยาศาสตร
ระดั บ ประถมศึ ก ษา 1 ชุ ด และ
ระดับมัธยมศึกษา 1 ชุด รวม 2 ชุด

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หน"วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.

1. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

93,000

โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)

สํานักการศึกษา

2

27,000

โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดโพธาวาส)

สํานักการศึกษา

รวม 2 รายการ

120,000

งานโรงเรียน

8. ประเภทครุภัณฑกอสราง
แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1. รถขุดไฮโดรลิคตีน รถขุ ด ไฮโดรลิ ค ตี น ตะขาบ ชนิ ด แขน
ตะขาบ
ยาวชนิดพิเศษ มีแขนขุดความยาวไม"
น4 อ ยกว" า 15 เมตร บุ4 ง กี๋ มี ค วามจุ ไ ม"
น4อยกว"า 0.45 ลบ.ม น้ําหนักตัวรถรวม
น้ําหนักใช4งานไม"น4อยกว"า 20,000 กก.
เครื่องยนตดี เซลเป> น ยี่ห4 อเดี ยวกัน กั บ
ตัวรถ จํานวนกระบอกสูบไม"น4อยกว"า
6 สู บ 4 จั ง หวะ แรงม4 า ไม" น4 อ ยกว" า
150 แรงม4า ที่รอบไม"เกิน 2,200 รอบ
ต" อ นาที ระบบขั บ เคลื่ อ นเป> น แบบ
ไฮโดรสแตติก ป@Aมไฮโดรลิคแบบลูกสูบ
อัตราการไหลไม"น4อยกว"า 430 ลิตรต"อ
นาที

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

7,800,000

เทศบาลนครสุราษฎร
ธานี

สํานักการช"าง
ส"วนการโยธา
ฝGายสาธารณูปโภค
งานสาธารณูปโภค

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

งบประมาณ
(บาท)

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ
มีแรงฉุดลากไม"น4อยกว"า 170 กิโลนิว
ตันเมตร ความเร็วสูงสุดในการเดินไม"
น4อยกว"า 5.00 กิโลเมตรต"อชั่วโมง
พร4อมติดตั้งอุปกรณประกอบครบชุด
จํานวน 1 คัน (เป>นชนิดและราคา
นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ ปK 2561 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท4องถิ่นสี่ปK(พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
4 หน4าที่ 43 ข4อ 3

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

งบประมาณ
(บาท)

9. ประเภทครุภัณฑ)อื่นๆ
แผนงาน การเกษตร
ครุภัณฑ)

รายละเอียดของครุภัณฑ)

1 เครื่องออกกําลังกาย - จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ สําหรับใช
ออกกําลังกายดังนี้
1.เครื่องบริหารสะโพกและขา แบบคู,
(เสาเดี่ยว)จํานวน 5 เครื่อง
2.เครื่องบริหารสะโพกและขา แบบคู,
(เสาคู,) จํานวน 6 เครื่อง
3.เครื่องบริหารไหล, แขน ขา
จํานวน 6 เครื่อง
4.เครื่องบริหารไหล, แขน ขา
และขอสะโพก จํานวน 5 เครื่อง
5.เครื่องบริหารกลามทองเสาคู,
แบบซิท-อัพ 2 คน จํานวน 5 เครื่อง
6.เครื่องบริหารหนาทองและแขน
แบบดึงมือเขาหาตัว จํานวน 6 เครื่อง
7. เครื่องบริหารกลาวเนื้อขาแบบสปริง
ยันเทา จํานวน 5 เครื่อง
8.เครื่องบริหารสะโพกและกลามเนื้อขา
(ขาตั้งคู,)จํานวน 6 เครื่อง

สถานที่

หนวยงานที่

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก

15,294,850

จัดตั้งบริเวณ
สวนหลวง ร.9 ,
ริมเขื่อนแม,น้ําตาป6
และบริเวณสนาม
หนาเทศบาลฯ

สํานักการช,าง

ฝ0ายส,งเสริม
การเกษตร
งานส,งเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

งบประมาณ

ครุภัณฑ)

รายละเอียดของครุภัณฑ)
9.เครื่องบริหารสะโพกและกลามเนื้อขา
(ขาตั้งเดี่ยว)จํานวน 5 เครื่อง
10.เครื่องบริหารสะโพกและกลามเนื้อขา
แบบ 2 คน จํานวน 6 เครื่อง
11.เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก
สําหรับ 3 คนจํานวน 6 เครื่อง
12.เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก
แบบ นั่ง-ยืน 2 คน จํานวน 6 เครื่อง
13.เครื่องบริหารแขนไหล,แบบบารโหน
ตัวคู,จํานวน 5 เครื่อง
14.เครื่องบริหารกําลังแขนแบบโหนตัว
จํานวน 5 เครื่อง
15.เครื่องบริหารกลามเนื้อแขนแบบบาร
ยกตัวจํานวน 5 เครื่อง
16.เครื่องบริหารกลามเนื้อแขน,ไหล,แบบ
พวงมาลัยเดี่ยว 2 คน(เสาคู,)
จํานวน 5 เครื่อง
17.เครื่องบริหารกลามเนื้อแขน,ไหล,แบบ
พวงมาลัยเดี่ยว 2 คน(เสาเดี่ยว)
จํานวน 5 เครื่อง

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานที่

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก

จัดตั้งบริเวณ
สวนหลวง ร.9 ,
ริมเขื่อนแม,น้ําตาป6
และบริเวณสนาม
หนาเทศบาลฯ

สํานักการช,าง

ฝ0ายส,งเสริม
การเกษตร
งานส,งเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

ครุภัณฑ)

รายละเอียดของครุภัณฑ)
18.เครื่องบริหารกลามเนื้อแขน,ไหล,
พวงมาลัยคู,(เสาเดี่ยว) จํานวน 5 เครื่อง
19.เครื่องบริหารกลามเนื้อขา,ขอเข,า
แบบจักรยานนั่งปBCน จํานวน 5 เครื่อง
20.เครื่องบริหารกลามเนื้อขา ขอเข,า
แบบยันลอเลื่อน จํานวน 5 เครื่อง
21.เครื่องบริหารกลามทอง ,ขาและนวด
หลัง แบบสปริงโยกนั่ง จํานวน 5 เครื่อง
22.เครื่องนวดฝ0าเทา และนวดผ,อนคลาย
แผ,นหลัง จํานวน 5 เครื่อง
23.เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก
จํานวน 5 เครื่อง
24.เครื่องบริหารกลามทองและแขน
แบบสปริงโยกนอน จํานวน 5 เครื่อง
25.เครื่องบริหารแขนและกลามทอง
แบบโยกตัวไปดานหลัง จํานวน 5 เครื่อง
26.เครื่องบริหารกลามทองแบบ ซิท-อัพ
จํานวน 5 เครื่อง
27.เครื่องบริหารกลามเนื้อขา และขอพับ
จํานวน 6 เครื่อง

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานที่

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก

จัดตั้งบริเวณ
สวนหลวง ร.9 ,
ริมเขื่อนแม,น้ําตาป6
และบริเวณสนาม
หนาเทศบาลฯ

สํานักการช,าง

ฝ0ายส,งเสริม
การเกษตร
งานส,งเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

ครุภัณฑ)

รายละเอียดของครุภัณฑ)
28.ค,าเทฐาน คสล.พื้นที่รวม
1,347 ตร.ม. × ความหนา 0.15 ม.
(ราคาทองตลาด)

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานที่

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่

