แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร%ธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร)ธานี
ลําดับ
รายละเอียด
ที่
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)
1. โครงการการจัดการขยะในชุมชน
เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- สงเสริมการจัดการขยะอินทรีย อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง
- สงเสริมการจัดการขยะรีไซเคิล อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง
- สงเสริมการจัดการขยะอันตราย อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
- สงเสริมการจัดการขยะทั่วไป อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง
- สนับสนุนศูนยเรียนรูคารบอนต่ําเมืองคนดี
จํานวน 1 ศูนย
- พัฒนาศูนยวัสดุรีไซเคิลกลุมอาชีพซาเลงคนหา
ขยะในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จํานวน 1
แหง เดือนละ 1 ครั้ง

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)
โครงการการจัดการขยะในชุมชน
เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- สงเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะอินทรีย
อยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง
- สงเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะรีไซเคิล
อยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง
- สงเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะอันตราย
อยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง
- สงเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะทั่วไป
อยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง
- จัดอบรมใหความรูดานการจัดการขยะในชุมชน
จํานวน 200 คน ป6ละครั้ง
- สนับสนุนศูนยเรียนรูคารบอนต่ําเมืองคนดี จํานวน 1
ศูนย
- พัฒนาศูนยวัสดุรีไซเคิลกลุมอาชีพซาเลงคนหาขยะใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จํานวน 1 แหง เดือนละ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)
- เพื่อสงเสริมการลดปริมาณ 3 ดาน
ขยะ การคัดแยกขยะ ให
การจัดการ
ครอบคลุมกลุมเป7าหมายทุก ทรัพยากร
กลุมในเขตเทศบาล และ
ธรรมชาติ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และสิ่งแวด
ชาติ 20 ป6 (พ.ศ.2561 -2580) ลอม

แผนงาน
เคหะ
และชุมชน

1

ลําดับ
ที่

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)
- อบรมใหความรูดานการจัดการขยะในชุมชน/
สถานศึกษา/สถานประกอบการ จํานวน 600 คน
อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

1 ครั้ง
- จัดอบรมใหความรูดานการจัดการขยะ
ในสถานศึกษา จํานวน
350 คน ป6ละครั้ง โดยแบงเปCน 2 รุน
- จัดอบรมใหความรูดานการจัดขยะในสถาน
ประกอบการ จํานวน 200 คน ป6ละครั้ง
- จัดอบรมใหความรูดานการจัดการขยะ ในกลุมสมาชิก
ศูนยวัสดุรีไซเคิลกลุมอาชีพซาเลงฯ จํานวน 100 คน
ป6ละครั้ง
- จัดอบรมใหความรูดานการจัดการขยะ และบําเพ็ญ
ประโยชน ในกลุมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)
จํานวน 200 คน ป6ละครั้ง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
- สามารถลดปริมาณขยะอินทรียไดไมนอยกวาป6ละ - สามารถลดปริมาณขยะอินทรียไดไมนอยกวาป6ละ 500
1,000 ตัน
ตัน
- สามารถลดปริมาณขยะอันตรายไดไมนอยกวาป6 - สามารถลดปริมาณขยะอันตรายไดไมนอยกวา
ละ 1 ตัน
ป6ละ 1 ตัน
- สามารถลดปริมาณขยะ รีไซเคิลไดไมนอยกวาป6 - สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลไดไมนอยกวาป6ละ 250
ละ 250 ตัน
ตัน
- สามารถลดปริมาณขยะทั่วไปไดไมนอยกวาป6ละ - สามารถลดปริมาณขยะทั่วไปไดไมนอยกวาป6ละ
2

ลําดับ
ที่

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)

10 ตัน
- ศูนยเรียนรูคารบอนต่ําเมืองคนดี เปCนแหลง
เรียนรูแกเทศบาลหรือหนวยงานอื่นๆไดไมนอยกวา
ป6ละ 15 ครั้ง
- สามารถลดกHาซคารบอนไดออกไซดลงได
ป6ละ 1,000,000 ตันคารบอนเทียบเทา

5 ตัน
- สามารถลดกHาซคารบอนไดออกไซดลงได
ป6ละไมนอยกวา 1,000 ตัน คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

หน3วยงานที่รับผิดชอบหลัก
งานสงเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 207-208 ลําดับที่ 1)

หน3วยงานที่รับผิดชอบหลัก
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

3

ลําดับ
รายละเอียด
ที่
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)
2. โครงการลดโลกรอนกับนครสุราษฎร)ธานี

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)
โครงการลดโลกรอนกับนครสุราษฎร)ธานี

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน
ยุทธศาสตร)
เพื่อกระตุนจิตสํานึก
3 ดานการ
สาธารณสุข
และสรางการมี
จัดการ
เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
สวนรวม ของทุกภาคสวน ใน ทรัพยากร
- อบรมแกนนําเยาวชนดานการลดภาวะโลกรอน - จัดอบรมใหความรูในการลดภาวะโลกรอน และการ
การลดภาวะโลกรอน มุงสู
ธรรมชาติและ
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จํานวน 2 รุนๆ
จัดการสิ่งแวดลอม ภายในสถานศึกษาในเขตเทศบาล
สังคม
สิ่งแวดลอม
ละ 150 คน อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง
จํานวน 350 คน อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง โดยแบง เปCน 2 คารบอนต่ํา และเปCนมิตรกับ
- สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก รุน
สิ่งแวดลอมและเพื่อให
(อถล.) โดยจัดอบรมใหความรูดานการจัดการ
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยว กับกิจกรรมการลดภาวะโลก สอดคลองกับแนวทางการ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น พรอมจัดกิจกรรมรณรงค
รอนในชีวิตประจําวันใหแกแกนนําชุมชน ทั้ง
70
ประเมินองคกรปกครองสวน
รักษสิ่งแวดลอม จํานวน 200 คนอยางนอยป6ละ 1 ชุมชน จํานวน 300 คน อยางนอยป6ละ 1 ครั้งโดยแบง ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ครั้ง
เปCน 2 รุน
ที่ดี และการ
- สํารวจเพื่อขึ้นทะเบียนไมใหญในเมือง
- สํารวจและขึ้นทะเบียนไมใหญใน เมือง อยางนอยป6ละ ประเมินประสิทธิภาพ
- สงเสริมการจัดทําบัญชีกHาซเรือนกระจกของ
200 ตน
ขององคกรปกครอง
องคกร
- จัดกิจกรรมปลูกตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน วัน
สวนทองถิ่น
- กิจกรรมเฝ7าระวังสิ่งแวดลอมเมือง อบรมแกนนํา สําคัญตางๆ อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง
(Local Performance
ชุมชนดานการเฝ7าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และ - สงเสริมการจัดทําบัญชีกHาซเรือนกระจกขององคกร
Assessment : LPA)
เสียง จํานวน 150 คน อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมเฝ7าระวังสิ่งแวดลอมเมือง
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค จัดอบรมใหความรูดานการเฝ7าระวังมลพิษทางน้ํา
และการบริการที่เปCนมิตรกับสิ่งแวดลอม แก
มลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง
ผูประกอบการในเขตเทศบาล จํานวน 150 คน
แกแกนนําชุมชน ทั้ง 70 ชุมชน จํานวน 300 คน อยาง
4

ลําดับ
ที่

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)
อยางนอยป6ละ 1 ครั้ง

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)
นอยป6ละ 1 ครั้ง โดยแบง เปCน 2 รุน
- ดําเนินการเฝ7าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาล อยางนอย ทุก 3
เดือน
- สนับสนุนชุดตรวจสอบคุณภาพน้ําเบื้องตนใหแกชุมชน
ในเขตเทศบาล ที่อยูริมน้ํา

งบประมาณและที่ผ3านมา
ป6 2561 = 250,000 บาท
ป6 2562 = 250,000 บาท
ป6 2563 = 300,000 บาท
ป6 2564 = 300,000 บาท
ป6 2565 = 300,000 บาท

งบประมาณและที่ผ3านมา
ป6 2561 = 250,000 บาท
ป6 2562 = 250,000 บาท
ป6 2563 = 300,000 บาท
ป6 2564 = 500,000 บาท
ป6 2565 = 500,000 บาท

ตัวชี้วัด (KPI)
- สามารถลดปริมาณกHาซ
คารบอนไดออกไซดไดป6ละ 50 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
- คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลฯ
อยูในเกณฑพอใช รอยละ 100

ตัวชี้วัด (KPI)
- สามารถลดปริมาณ
การปลอยกHาซคารบอน
ไดออกไซดไดป6ละ 50 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
- คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ อยูในเกณฑพอใช รอยละ 100

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

5

ลําดับ
ที่

3

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ป.จจุบัน)
หน3วยงานที่รับผิดชอบหลัก
งานสงเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 209 ลําดับที่ 2)

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)
หน3วยงานที่รับผิดชอบหลัก
งานอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงการกอสรางถนนศรีตาป6 1 ชวงสะพานคลองกรูดบานบางหลา (ชุมชนบานบางหลา)
เป7าหมาย กอสรางถนนผิวจราจร ค.ส.ล.กวาง 8.00
เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,260.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 850,000 บาท
หน3วยงานรับผิดชอบหลัก
งานสถาป`ตยกรรม

โครงการปรับปรุงถนนศรีตาป6 1 ชวงสะพานคลองกรูด-บาน
บางหลา (ชุมชนบานบางหลา)
เป7าหมาย ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กวาง 8.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,280.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
งบประมาณ 900,000 บาท
หน3วยงานรับผิดชอบหลัก
งานวิศวกรรมโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลําดับที่ 20 หนา 10

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

1 . เ ป ลี่ ย น ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร ใ ห ยุทธศาสตรที่ 1 เคหะและชุมชน
ดานโครงสราง
สอดคลองกับเป7าหมาย
พื้นฐาน
2.เป7าหมายเดิมไมไดระบุความ
หนาของผิวจราจร
4. ไดประมาณการงานกอสราง
ใ ห ม เ พื่ อ ใ ห ง บ ป ร ะ ม า ณ
สอดคลองกับเป7าหมาย
3 . เ ป ลี่ ย น ห น ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใหมี ต รงตาม
ภารกิจของฝaาย/งาน

6

ลําดับ
ที่
4

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น
(ป.จจุบัน)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.ถนนตีเหล็ก
และซอยแยก (ตลาดศาลเจา)(ชุมชนวัดไทร)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.ถนนตีเหล็กและซอย 1. เป7าหมายเดิมไมไดระบุความ ยุทธศาสตรที่ 1 เคหะและ
แยก (ตลาดศาลเจา)(ชุมชนวัดไทร)
หนาของผิวจราจร
ดานโครงสราง ชุมชน
2.เปลี่ยนหนวยงานที่รับผิดชอบ พืน้ ฐาน
เป7าหมาย ปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล.ถนนตีเหล็ก เป7าหมาย ปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หลั ก ใหมี ต รงตามภารกิ จ ของ
และซอยแยก (ตลาดศาลเจา) ขนาดผิวจราจรกวาง
กวาง 7.00 -9.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย ฝaาย/งาน
7.00 -9.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย กวา 1,965.00 ตร.ม.
กวา 1,965.00 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
หน3วยงานรับผิดชอบหลัก
งานสถาป`ตยกรรม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลําดับที่ 74 หนา 29

5

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)

โครงการสงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎรธานี
เป7าหมาย
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลและจังหวัดสุราษฎรธานี เชน

หน3วยงานรับผิดชอบหลัก
งานวิศวกรรมโยธา

โครงการสงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เทศบาลนครสุราษฎรธานี
เป7าหมาย
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลและจังหวัดสุราษฎรธานี เชน

7

ลําดับ
ที่

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น
(ป.จจุบัน)
- การจัดงานตอนรับป6ใหม
- การจัดงานดนตรีในสวน
- การจัดงานเทศบาลโคมไฟ- การจัดงานเย็นทั่ว
หลามหาสงกรานต
- การจัดงานประเพณีชักพระฯ
- การจัดงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- การจัดกิจกรรมรวมกับพหุภาคีตางๆ เชน
องคการบริหารสวนจังหวัด การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สํานักงานทองเที่ยวและ
กีฬา เปCนตน
- จัดป7ายประชาสัมพันธแนะนําแหลงทองเที่ยว
- จัดทําคูมือเอกสาร ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
งบประมาณ
พ.ศ. 2563 = 4,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ลําดับที่ 2 หนา 197

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม3)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร)

แผนงาน

- การจัดงานดนตรีในสวน
- การจัดงานเทศบาลโคมไฟ
- การจัดงานประเพณีชักพระฯ
- การจัดงานอื่นๆ ตามที่ได$รับ
มอบหมาย
- การจัดกิจกรรมร(วมกับพหุภาคีต(างๆ
เช(น องค+การบริหารส(วนจังหวัด การ
ท(องเที่ยวแห(งประเทศไทย สํานักงาน
ท(องเที่ยวและกีฬา เป/นต$น
- จัดป0ายประชาสัมพันธ+แนะนําแหล(ง
ท(องเที่ยว
- จัดทําคู(มือเอกสาร ประชาสัมพันธ+การ
ท(องเที่ยว
งบประมาณ
พ.ศ. 2564 = 1,500,000 บาท
พ.ศ. 2565 = 1,500,000 บาท
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

ลําดับที่

หมวด

ประเภท

6

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

เปาหมาย

เปาหมาย

เพื่อใหสอดคลอง

-เครื่องคอมพิวเตอร!แมขาย

หมวดคาครุภัณฑ!

กับการนําไปตั้ง

ประเภทครุภัณฑ!คอมพิวเตอร!

งบประมาณ

-เครื่องคอมพิวเตอร!แมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

รายจายประจําป1

คอมพิวเตอร! แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด
ราคา 130,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ราคา 130,000 บาท
ครุภัณฑ!)

ยุทธศาสตร

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

2564

(เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)
อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA

คอมพิวเตอร! (UPS) จํานวน 1 ชุด
ราคา 12,000 บาท

2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA (UPS)
จํานวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน (เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)
ครุภัณฑ!)

อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

-อุปกรณ!อานบัตรแบบอเนกประสงค! -อุปกรณ!อานบัตรแบบอเนกประสงค! Smart Card

คอมพิวเตอร! Smard Card Reader จํานวน 8 ชุด Reader จํานวน 8 ชุด ราคม 5,600 บาท
ราคา 5,600 บาท

(เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม
ครุภัณฑ!)

2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร! สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร!แมขาย
(Server) สําหรับรองรับหนวย

ยุทธศาสตร

แผนงาน

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร!แมขาย (Server)
สําหรับรองรับหนวยประมวลz]กลาง (CPU) ไมนอยกวา

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
16 แกนหลัก (16 core) ที่มี

กฎหมาย ราคา 28,000 บาท

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

(เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)

ราคา 28,000 บาท

อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ครุภัณฑ!)
คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

-อุxกรณ!กระจายสัญญาณ

คอมพิวเตอร! (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

-อุปกรณ!กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

ราคา 6,000 บาท

ราคา 6,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน (เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)
ครุภัณฑ!)

อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!

-ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร! -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ!
คอมพิวเตอร! และอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด ราคา 18,000 บาท

เปbนเงิน 18,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน (เกณฑ!ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา)
ครุภัณฑ!)

อุปกรณ!และระบบคอมพิวเตอร! ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

-ระบบคิว (จัดการบัตรคิว,จองคิว

-ระบบคิว (จัดการบัตรคิว,จองคิว

ออนไลน!, ประเมินความพึงพอใจ)

ออนไลน!, ประเมินความพึงพอใจ

ระบบขอมูลสถิติ และ ระบบ

ระบบขอมูลสถิติ และ ระบบตูประชาสัมพันธ!ดิจิทัล

Information Kiosk จํานวน 1 ชุด

(Information Kiosk) จํานวน 1 ชุด

พรอมคาติดตั้ง ราคา 1,583,600 บาท พรอมคาติดตั้ง ราคา 1,705,000 บาท
(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

-ตูกดบัตรคิว แบบหนาจอสัมผัส

-ตูกดบัตรคิว แบบหนาจอสัมผัส

จํานวน 1 ชุด ราคา 214,000 บาท

จํานวน 1 ชุด ราคา 214,000 บาท

ยุทธศาสตร

แผนงาน

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

-อุปกรณ!แสดงหมายเลขคิว

-อุปกรณ!แสดงหมายเลขคิว

และประชาสัมพันธ!ขาวสาร

และประชาสัมพันธ!ขาวสาร

จํานวน 2 ชุด ราคา 84,000 บาท

จํานวน 2 ชุด ราคา 84,000 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

12

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

-อุปกรณ!เรียกหมายเลขคิว

ยุทธศาสตร

แผนงาน

-อุปกรณ!เรียกหมายเลขคิว

แบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen) แบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen)
ประจําชองบริการ จํานวน 8 ชุด

ประจําชองบริการ จํานวน 8 ชุด

ราคา 96,000 บาท

ราคา 96,000 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

-อุปกรณ!ประเมินความพึงพอใจ

-อุปกรณ!ประเมินความพึงพอใจ

แบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen) แบบหนาจอสัมผัส (Touch Screen)
ประจําชองบริการ จํานวน 8 ชุด

ประจําชองบริการ จํานวน 8 ชุด

ราคา 96,000 บาท

ราคา 96,000 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

-ปายชองบัตรคิวแสดงผลประจําชอง -ปายชองบัตรคิวแสดงผลประจําชอง
บริการ (Counter Display)

บริการ (Counter Display)

จํานวน 8 ชุด ราคา 192,000 บาท

จํานวน 8 ชุด ราคา 192,000 บาท

ยุทธศาสตร

แผนงาน

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

-ปายเจาหนาประจําชองบริการ

-ปายเจาหนาที่ประจําชองบริการ

จํานวน 8 ชุด ราคา 120,000 บาท

จํานวน 8 ชุด ราคา 120,000 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

-อุปกรณ!แสดงขอมูลสถิติ

-อุปกรณ!แสดงขอมูลสถิติ

ประชาสัมพันธ! จํานวน 1 ชุด

ประชาสัมพันธ! จํานวน 1 ชุด

ราคา 52,000 บาท

ราคา 52,000 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น

เหตุผลการ

(ป'จจุบัน)

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เปลี่ยนแปลง

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

-Information Kiosk

-ตูประชาสัมพันธ!ระบบดิจิทัล (Information

จํานวน 1 ชุด ราคา 220,000 บาท

Kiosk) จํานวน 1 ชุด ราคา 220,000 บาท

ยุทธศาสตร

แผนงาน

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด

คาครุภัณฑ! ครุภัณฑ!อื่น

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

-ระบบเสียงอัตโนมัติ พรอมเครื่อง

-ระบบเสียงอัตโนมัติ พรอมเครื่อง

ขยายเสียง (Sound System) พรอม ขยายเสียง (Sound System) พรอม
ลําโพงแบบติดเพดาน จํานวน 1 ชุด

ลําโพงแบบติดเพดาน จํานวน 1 ชุด

ราคา 21,400 บาท

ราคา 21,400 บาท

(ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด (ราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ!)
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ลําดับ
รายละเอียด
ที่
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)
7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก)
วัตถุประสงค(
-เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศใหแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี
- เพื่อจัดหาบุคลากรใหสถานศึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
เป,าหมาย
- คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
งบประมาณ ป2 2563 – 2565
= 3,780,000 บาท
- คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษา
งบประมาณ ป2 2563 - 2565 = 1,920,000 บาท
- คาใชจายในการสงเสริมการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
งบประมาณป2 2563 = 1,080,000 บาท
ป2 2564- 2565 = 1,440,000 บาท

รายละเอียด
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม")
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรับอัตราคาจาง ให
(หนวยศึกษานิเทศก)
สอดคลองกับทักษะ ความ
วัตถุประสงค(
เชี่ยวชาญใน งานที่ปฏิบัติ
-เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศใหแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี
- เพื่อจัดหาบุคลากรใหสถานศึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
เป,าหมาย
- คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
งบประมาณ ป2 2563 – 2565
= 3,780,000 บาท
- คาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษา
งบประมาณ ป2 2563 - 2565 = 1,920,000 บาท
- คาใชจายในการสงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

แผนงาน
ยุทธศาสตร(
ดานการศึกษา การศึกษา
ศาสนาศิลป
วัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น

งบประมาณ ป2 2563 = 1,080,000 บาท
ป2 2564- 2565 = 1,440,000 บาท
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ลําดับ
ที่

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)
- คาใชจายในการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษดานการกีฬา

รายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม")
- คาใชจายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษ
ดานการกีฬา

งบประมาณ
ป2 2563 - 2565 =540,000 บาท

งบประมาณ
ป2 2564 - 2565 =720,000 บาท

ตัวชี้วัด
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
80 มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศมาก
ขึ้น
- สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
- นักเรียนไมนอยกวารอยละ
80 มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศมากขึ้น

ผลที่คาดว"าจะไดรับ
- นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ผลที่คาดว"าจะไดรับ
- นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร(

แผนงาน

- สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน
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