แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
เทศบาลนครสุราษฎรธานี

-สําเนา-

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎรธานี
เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
***************************

ดวยเทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบรอยแลว และนายกเทศมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่
14 มกราคม 2562
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส4วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 26 และ
ขอ 27 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ธีระกิจ หวังมุทติ ากุล
(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลนครสุราษฎร.ธานี
ยุทธศาสตร
แผนงาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

2

100

13,137,000

100

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักการช(าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

2
2

100
100

13,137,000
13,137,000

100
100

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลนครสุราษฎร.ธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร.ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

กิจกรรม/โครงการ

1

ก!อสร.างท!อระบายน้ํา
และทางเท.าถนน
ราษฎร3ฤดีและถนนศรี
ไชยา(ชุมชนตลาด
ท!าเรือ)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

ก!อสร.างท!อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส.นผ!านศูนย3กลาง 0.60
เมตร ความยาวไม!น.อยกว!า
350.00 เมตร และทางเท.ากว.าง
1.80 เมตร (รวมคันหิน ความ
ยาวไม!น.อยกว!า 310.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม!น.อยกว!า 550.00
ตารางเมตร และถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว.างเฉลี่ย
7.00-8.00 เมตร ความยาวไม!
น.อยกว!า 180.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม!น.อยกว!า 1,300.00
ตารางเมตร

3,198,000

ถนนราษฎร3ฤดี
และถนน
ศรีไชยา

หน!วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานแบบ
แผนและ
ก!อสร.าง
ส!วนช!าง
สุขาภิบาล
สํานักการ
ช!าง

2

ที่
2

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ก!อสร.างถนนคลอง
ก!อสร.างถนนผิวจราจรลูกรัง
ฉนาก-หัวแหลมพัฒนา กว.าง 10.00 เมตร ยาวไม!น.อย
กว!า 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม!
น.อยกว!า 18,000 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)
9,939,000

หน!วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คอสะพาน
งาน
คลองสบู!ถึง
วิศวกรรม
ชุมชนหัวแหลม
โยธา
พัฒนาตําบล ส!วนควบคุม
คลองฉนาก
การก!อสร.าง
สํานักการ
ช!าง
สถานที่
ดําเนินการ

3

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
1. ประเภทคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่
1

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

รายละเอียดของครุภัณฑ
จัดซื้อ Server,USP และ Window
Server โปรแกรมดิจิทัลวิชา
วิทยาศาสตร ชั้น ม.3 พรDอมติดตั้ง
จํานวน 64 ชุด และโปรแกรม
ดิจิทัล วิชาคณิตศาสตร พรDอม
ติดตั้ง จํานวน 64 ชุด พรDอม
หนังสือประกอบการเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้น ม.3
รวม 1 รายการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
400,000

โรงเรียนเทศบาล 3
(ตลาดล#าง)

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.
งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา

400,000

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลนครสุราษฎร)ธานี
ลําดับ
1

รายละเอียดแผนการดําเนินงาน
(ป,จจุบัน)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดแผนการดําเนินงาน
เหตุผลการ
(เปลี่ยนแปลงใหม0)
เปลี่ยนแปลง
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
เนื่องจากสถานที่
ประสิทธิภาพการจัดทํา
ศึกษาดูงานไม=มี
แผนพัฒนาการศึกษา
ความพร*อม

รายละเอียด
จัดอบรมปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข*อง
ในการจัดทําแผนการศึกษาของ
สถานศึกษา ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก
สํานักการศึกษาและ
คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลนครสุราษฎร-ธานี
จํานวน 70 คน

รายละเอียด
จัดอบรมปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข*อง
ในการจัดทําแผนการศึกษาของ
สถานศึกษา ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก
สํานักการศึกษาและ
คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลนครสุราษฎร-ธานี
จํานวน 70 คน

ระยะเวลา พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2561

ระยะเวลา พฤษภาคม –
มิถุนายน 2562

ปรากฏในแผนการดําเนินงาน
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2562
หน*า 75 ข*อ 21

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

ยุทธศาสตร-ที่ 5 แผนงาน
ด*านการศึกษา การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท*องถิ่น

